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Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a lansat două apeluri
pentru depunerea Scrisorilor de intenție în vederea identificării
expresiilor de interes din partea potențialilor beneficiari care
intenționează să aplice pentru finanțare din POR – Axa prioritară 1
”Promovarea transferului tehnologic”.

Aceste apeluri s-au referit la entități de inovare și transfer 

tehnologic (ITT) și parcuri științifice și tehnologice (PST).

Lansarea apelurilor pentru scrisorile de intenție a reprezentat o 

etapă din mecanismul de implementare al Axei Prioritare 1 –

Promovarea Transferului Tehnologic.
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Nr. crt. Solicitant EITT Apel 1 Apel 2 OBSERVATII

1 Universitatea  DUNĂREA DE JOS  Galați CTT UGAL X

2 Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta-Dunării – INCDDD CTT Delta Dunării X RETRAS

3 SC CEPROHART SA CIT X

4 Universitatea DANUBIUS Galați CIT ”Europark for  Integral Innovațion” X

5
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica 

Măsurării
CTT -FG-INCDMTM X

6 Universitatea OVIDIUS Constanța CTT Ovidius Innovation Hub X

7 Cluster “ROMANIAN TEXTILE CONCEPT” CIT INNOTEX X

8
Asociația ”Advanced anti-counterfeiting technologies-INNOVATION 

CLUSTER” – AACTIC
CTT  AACTIC X RETRAS

9 SC Thinkstitute SRL CTT  ThinkSEA X

10 Asociația ”SMURD” CIT SANTE DUNĂREA DE JOS X

11 Asociația TEHNOPOL CIT TEHNOPOL X

12 Asociația Regională pentru energie și mediu Dunărea de Jos CIT ENERGMED DUNĂREA DE JOS X

13 Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța și SC COREMAR SA CTT X

14 Asociația Institute for Digital Coexistance CIT în Domeniul Digital X

15
Uniunea Porturilor Interioare Românești 

Cluster Romanian River Transport
CIT X

16 SC Cons Management Parc de Soft SRL Parcul Științific și Tehnologic Galați X

Total scrisori de intentie Operațiunea 1.1 A 13

Total scrisori de intenție Operațiunea 1.1 B 1

Scrisorile de intenție depuse la nivelul Regiunii Sud-Est



DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII CTT UGAL

❑ Obiectivul proiectului: transpunerea rezultatelor cercetării din Universitatea ”Dunărea de Jos” în suport de 

dezvoltare economică națională și zonală asigurând suportul necesar de consultanță, pentru transferul 

ultimelor descoperiri tehnologice în pocesele de producție din mediul de afaceri.

❑ Bugetul FEDR estimat: 3.000.000 €

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 2.800.000 €

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic sunt:

 Agricultură – alimentație, biotehnologii

 Energie, petrol și gaze și minerit energetic

 Industria construcțiilor de mașini și construcții metalice

 Agricultură, silvicultură și pescuit

 Turism

 Economie 4

Beneficiar:  UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS” GALAȚI



ÎNFIINȚARE ȘI ACREDITARE CENTRU DE INFORMARE 

TEHNOLOGICĂ (CIT)

❑ Obiectivul proiectului: acreditarea Ceprohart Brăila ca Centru de Informare Tehnologică

❑ Bugetul FEDR estimat: 250.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 50.000 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Industria agro-alimentară și pescuit

 Biotehnologii cu subdomeniile: Biotehnologii agro – alimentare și Biotehnologii de mediu

 Eco-tehnologii cu subdomeniile: Tehnologii ecologice și eficiente energetic și Echipamente 

pentru producere de bioresurse

 Turism cu subdomeniile: Turism tradițional (turismul litoral, Delta Dunării, montan, etc), 

Turism balnear, Turism de nișă.

 TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate.
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Beneficiar:  SC CEPROHART SA



Dezvoltarea Centrului de Informare Tehnologică -

,,Europark for Integral Innovation”

❑ Obiectivul proiectului: promovarea sustenabilității și creșterii în afaceri prin inovare

și dezvoltare tehnologică pentru întreprinderile din sectoarele de activitate și

domeniile acreditate, situate în Regiunea Sud-Est.

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de

transfer tehnologic sunt:

 Tehnologia Informațiilor și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate

 Energie, Mediu și Schimbări Climatice
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Beneficiar: UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAŢI 



Centrul de Trasfer Tehnologic – Filiala Galați a INCD 

Mecatronică și Tehnica Măsurării București – CTT – FG -

INCDMTM

❑ Obiectivul proiectului: creșterea capacităților de promovare a inovării și transferului tehnologic, ca

politică de dezvoltare durabilă în Regiunea Sud-Est atât prin interconectarea cunoștințelor științifice,

a tehnologilor inovative și a specialiștilor din regiune cât și prin promovarea competitivității noilor

produse ale agenților economici care activează în cele 3 domenii de specializare inteligentă.

❑ Bugetul FEDR estimat: 345.542 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 146.237 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 199.305 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic sunt:

 Eco tehnologii

 TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale Avansate

 Energie, mediu și schimbări climatice 7

Beneficiar: INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

MECATRONICĂ ȘI TEHNICA MĂSURĂRII



Centrul de Transfer Tehnologic Ovidius Innovation Hub

❑ Obiectivul proiectului: transferarea cunoștințelor generate prin cercetare-dezvoltare-inovare în institutele

și centrele de cercetare ale Universității Ovidius și ale instituțiilor partenere, către companiile din

Dobrogea și Regiunea Sud-Est, pentru a le sprijini să devină mai competitive prin utilizarea de noi

tehnologii

❑ Bugetul FEDR estimat: 1.800.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 1.600.000 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic sunt:

 Tehnologii informaționale și de comunicații, spațiu și securitate

 Energie, mediu și schimbări climatice

 Bioeconomie

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 Sănătate
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Beneficiar: Universitatea OVIDIUS Constanța



Centrul de Informare Tehnologică INNOTEX

❑ Obiectivul proiectului: oferirea de facilități și servicii tehnologice competente care să 

contribuie la susținerea creșterii competitivității și dezvoltării economice durabile a 

sectorului de confecții textile

❑ Bugetul FEDR estimat: 168.165 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 168.165 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Industria textilă

 Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

 Sănătate
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Beneficiar: Cluster “ROMANIAN TEXTILE CONCEPT” Buzău



Centrul de Transfer Tehnologic ThinkSEA

❑ Obiectivul proiectului: sprijinirea dezvoltării economice și sociale, stabilirea parteneriatelor

cu alte organizații publice și private, identificarea mijloacelor de îmbunătățire a

infrastructurii, sprijinirea dezvoltării parcurilor industriale

❑ Bugetul FEDR estimat: 2.146.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 1.946.000 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate
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Beneficiar: SC Thinkstitute SRL



Centrul de Informare Tehnologică SANTE DUNĂREA DE JOS

❑ Obiectivul proiectului: furnizarea de servicii specializate de consultanță în domeniul

transferului de cunoștințe științifice și tehnice de înalt nivel între asociație și cetățeni,

instituții publice, companii private sau asociații nonprofit

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate

 Sănătate
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Beneficiar: Asociația SMURD



Centrul de Informare Tehnologică TEHNOPOL

❑ Obiectivul proiectului: constituirea unui parteriat fiabil la nivelul municipiului și județului

Galați, Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, cât și la nivel național, cu rol în sprijinirea promovării

identității și dezvoltării regionale și naționale pe domeniul de intervenție menționat prin

aplicarea de soluții inovative de promovare a turismului

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Turism
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Beneficiar: Asociația TEHNOPOL



Centrul de Informare Tehnologică ENERGMED DUNĂREA DE JOS

❑ Obiectivul proiectului: creșterea nivelului de valorificare a rezultatelor cercetării pentru dezvoltare

durabilă, prezervarea calității mediului și eficiență în utilizarea resurselor energetice disponibile

prin furnizarea de servicii specializate de consultanță în domeniul transferului de cunoștințe

științifice și tehnice

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 €, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer tehnologic 

sunt:

 TIC, High Tech, Nanotehnologii și Materiale avansate

 Eco-tehnologii

 Biotehnologii
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Beneficiar: Asociația Regională pentru energie și mediu 
Dunărea de Jos



Centrul de Transfer Tehnologic

❑ Obiectivul proiectului: generarea și transferul tehnologic al produsului cercetării către mediul

economic prin intermediul platformelor și rețelelor existente

❑ Bugetul FEDR estimat: 3.000.000 €, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 2.800.000 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Inginerie și Transport naval cu subdomeniile: transport naval și construcția și reparația de 

nave

 Eco-tehnologii cu subdomeniul Tehnologii ecologice și eficiente energetic
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Beneficiar: Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” Constanța și 
SC COREMAR SA



Centrul de Informare Tehnologică în Domeniul Digital

❑ Obiectivul proiectului: furnizarea serviciilor de informare tehnologică și asistență pentru

inovare în domeniul TIC astfel încât întreprinderile orientate către inovare să devină

competitive tehnologic pe termen mediu și lung, pe plan intern și extern

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 €, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate
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Beneficiar: Asociația Institute for Digital Coexistance



Centrul de Informare Tehnologică

❑ Obiectivul proiectului: promovarea sustenabilității și creșterii în afaceri prin dezvoltarea

culturii inovative la nivelul membrilor comunităților portuare, facilitarea accesului acestora

la informații privind inovarea durabilă în domeniul lor de activitate și stimularea cercetării în

domeniul portuar prin dezvoltarea cooperării cu mediul academic și social

❑ Bugetul FEDR estimat: 200.000 Euro, din care:

 Componenta A - Ajutor de stat regional: 0 € 

 Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii de transfer 

tehnologic sunt:

 Inginerie și Transport naval cu subdomeniile: transport naval și construcția și reparația de 

nave 16

Beneficiar: Uniunea Porturilor Interioare Românești 
Cluster Romanian River Transport



Dezvoltarea Centrului de Transfer Tehnologic în cadrul 

Parcului Științific și Tehnologic Galați

❑ Obiectivul proiectului: crearea unui pol de excelență în domeniul noilor

generații de tehnologii generice avansate în Regiunea Sud-Est prin creșterea

capacității de cercetare-dezvoltare, inovare și de transfer tehnologic

❑ Bugetul FEDR estimat: 3.500.000 €, din care:

❑ Componenta A - Ajutor de stat regional: 3.300.000 € 

❑ Componenta B - Ajutor de minimis: 200.000 €

❑ Domeniile de specializare inteligentă pentru care entitatea va furniza servicii 

de transfer tehnologic sunt:

o Tehnologii informaționale și de comunicații

o Eco-nanotehnologii și Materiale avansate
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Beneficiar: SC Cons Management Parc de Soft SRL



Vă mulțumesc pentru atenție!

AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD – EST
Brăila, Str. Anghel Saligny, Nr. 24, Cod poştal: 810118

Tel: 0339/401018, 0339/401019
Fax: 0239/611066, 0339/401017

E-mail: adrse@adrse.ro
Website: www.adrse.ro


