Programul Operational Competitivitate 2014-2020 - AP1 - Parteneriate pentru
transfer de cunostinte (A 1.2.3)
FINANŢATOR:

Descriere program

UE (FEDR) si
Guvernul
României

Obiectiv:


Incurajarea interactiunii institutiilor de invatamant superior si institutiilor de CD cu

FINANŢARE:
100%

mediul de afaceri, prin finantarea accesului intreprinderilor la expertiza extinsa si la

STATUS:
Apel nelansat

cercetare catre intreprinderile care isi dezvolta afaceri cerute de piata.

facilitatile organizatiilor de cercetare, in scopul comercializarii rezultatelor de

Categorii de

Unităţile și instituţiile CD de drept public care fac parte din sistemul naţional de CD conform

solicitanţi

art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu

eligibili:

modificările și completările ulterioare:


institute naţionale de cercetare-dezvoltare,



instituţii de învăţământ superior de stat acreditate sau structuri de cercetaredezvoltare ale acestora, fără personalitate juridică, constituite conform Cartei
universitare,



institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei
Române sau a academiilor de ramură,



alte institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii
publice ori de drept public,



centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri
internaţionale,



institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor
naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome,



alte instituţii publice sau de drept public care au ca obiect de activitate şi
cercetarea-dezvoltarea ori structuri ale acestora legal constituite (de exemplu
spitalele clinice de stat).

Activităţi
eligibile:



Tip A. Activitati pentru stimularea transferului de cunostinte



Tip B. Activitati privind accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile,
echipamentele organizatiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testari,
experimente, caracterizari, etichetarea calitatii si certificare pentru dezvoltarea
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unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite


Tip C. Activitati de transfer de abilitati/competente de cercetaredezvoltare si de
sprijinire a inovarii



Tip D. Activitati de cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala realizate
in colaborare efectiva cu o intreprindere



Tip E. Activitati de management de proiect (inclusiv activitati de informare si
publicitate privind proiectul). Pentru executarea activitatilor de tip B si C,
organizatia de cercetare poate incheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu o
intreprindere.

Valoare

Intre 4.500.000 lei si 13.500.000 lei.

grant:
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