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4.2 Proiecte EUREKA Cluster
Proiectele Eureka Cluster sunt eligibile la
finanțare dacă au primit eticheta Clusterelor
până la data de 31 decembrie 2016.
Proiectele Eureka Cluster care au primit
eticheta Clusterelor dupa data de 1 ianuarie
2017, nu sunt finanţate de la bugetul de stat
conform adresei MCI nr. 2884/26.04.2017.

Extinderea termenului de primire a etichetelor Clusterelor până la:
- data de 31 decembrie 2018;
- până în prezent; depunerea proiectelor se va face o singură dată.

4.2 Proiecte Eureka Cluster
Participanţii din România trebuie să facă
parte din parteneriatul iniţial al proiectului
internaţional. Nu este permisă modificarea
consorţiului prin aderarea participanţilor
români după începerea derulării unui
proiect EUREKA Cluster.

Eliminarea criteriului de la punctul 4.2 Proiecte EUREKA Cluster referitor la faptul că participanţii din România
trebuie sa facă parte din parteneriatul iniţial al proiectului internaţional.

5. Finanţarea naţională a proiectelor
EUREKA
Finanţarea de la bugetul de stat a
proiectelor este:
- maxim 500.000 lei/an/proiect EUREKA
Tradițional (Network);
- maxim 700.000 lei/an/proiect EUREKA
Cluster;
- maxim 700.000 lei/an/proiect Eurostars.

Creșterea limitelor de finanțare la:
- maxim 850.000 lei/an/proiect EUREKA Tradițional (Network);
- maxim 1.150.000 lei/an/proiect EUREKA Cluster;
- maxim 1.150.000 lei/an/proiect Eurostars.

Eliminarea limitărilor finanțării per an calendaristic, în vederea gestionării mai ușoare a bugetului, respectiv
planificarea bugetară să se poată realiza în funcție de activități, obiective și rezultate și nu condiționată de anul
de implementare (pag 8 - punct 5. Finanţarea naţională a proiectelor EUREKA);
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5. Finanţarea naţională a proiectelor
EUREKA
Bugetul alocat pentru competițile din anii
2019, 2020 și contractarea proiectelor din
portofoliul EUREKA, pentru perioada 2019 2023 este următorul:
- 2019: 22.213.762 lei;
- 2020: 15.557.577 lei;
- 2021: 9.253.342 lei;
- 2022: 6.538.040 lei;
- 2023: 4.000.000 lei.

Creșterea investițiilor în proiecte internaționale de cercetare colaborativă reprezintă singura măsură pentru ca
mediul economic din România să devină competitiv, chiar și în perioadă de criză economică.

9.1 Cheltuieli directe:
Cheltuieli de deplasare aferente
deplasărilor în ţară sau în străinătate ale
membrilor echipelor de cercetare. Pentru
întreprinderi, cheltuielile de deplasare pot fi
decontate numai din surse proprii.

- Pentru participarea la conferinţe (ceea ce implică taxa de participare, deplasare, cazare) diseminarea pe scară
largă a rezultatelor cercetării să fie inclusă la categoria cheltuieli eligibile pentru organizaţiile de cercetare.
Costurile ridicate pentru aceste activităţi nu pot fi decontate din alte proiecte (care au alte teme de cercetare)
ceea ce limitează diseminarea pe scară largă a rezultatelor obţinute în cadrul proiectului şi implicit vizibilitatea
proiectului şi a autorilor.
- Taxele de publicare a articolelor în reviste cotate ISI ar trebui de asemenea să fie cheltuieli eligibile pentru
organizaţiile de cercetare.

9.2 Cheltuieli indirecte
Cheltuielile de regie (indirecte) se calculează
ca procent de max. 20% din cheltuielile
directe, din care se scad cheltuielile de
subcontractare și cheltuielile cu resursele
puse la dispoziție de către terți și care nu
sunt utilizate la sediul contractorului.

Cheltuielile de regie (indirecte) ar trebui să se calculeze ca procent din cheltuielile directe: cheltuieli de
personal, cheltuieli de logistica (exclusiv cheltuieli de capital şi cheltuieli executate de terţi).

2

Proiecte Eureka Tradiţional, Cluster, Eurostars
Pachet de informații Eureka 2019
(consultare publică)
10. Cheltuieli neeligibile
Cheltuielile neeligibile sunt cheltuieli care
contribuie la realizarea proiectului dar care
nu pot fi finanţate de la bugetul de stat şi nu
sunt incluse în calculul ajutorului de stat:
- raportarea efectelor economice şi a
impactului obţinut prin implementarea
rezultatelor proiectului;
- vizitele de lucru pentru întreprinderi, în
ţară sau în străinătate, în scopul realizării
proiectului;
- diseminarea pe scară largă a rezultatelor
cercetării.
Pentru instituţiile care implică ajutor de stat,
cheltuielile neeligibile se vor asigura din
contribuţie proprie.

2019

Observații primite (structurate)
Întrucât pentru întreprinderi, cheltuielile de deplasare pot fi decontate numai din surse proprii, propunem să
se reformuleze pct. 10 astfel:
Varianta 1
Cheltuieli eligibile din surse proprii:
Cheltuielile eligibile din surse proprii sunt cheltuieli care contribuie la realizarea proiectului dar care nu pot fi
finanţate de la bugetul de stat, pentru instituţiile care implică ajutor de stat:
- raportarea efectelor economice şi a impactului obţinut prin implementarea rezultatelor proiectului;
- vizitele de lucru în ţară sau în străinătate, în scopul realizării proiectului;
- diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării.
Varianta 2
Cheltuieli neeligibile:
Cheltuielile neeligibile sunt cheltuieli care contribuie la realizarea proiectului dar care nu pot fi finanţate de la
bugetul de stat şi nu sunt incluse în calculul ajutorului de stat:
- raportarea efectelor economice şi a impactului obţinut prin implementarea rezultatelor proiectului;
- diseminarea pe scară largă a rezultatelor cercetării.
Menţionăm că în cazul:
- variantei 1 - toate cele 3 cheltuielile sunt eligibile şi sunt incluse la calculul ajutorului de stat.
- variantei 2 - cele 2 cheltuieli sunt neeligibile şi nu sunt incluse la calculul ajutorului de stat. Acestea vor fi
cheltuieli suplimentare, care se vor adăuga bugetului calculat cu schema ajutorului de stat.
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11.1 Depunere
Depunerea proiectelor se face într-o singură
etapă, utilizându-se platforma de depunere
online www.uefiscdi-direct.ro.

Posibilitatea depunerii proiectelor în mai multe etape, similare depunerilor din anii anteriori (pag. 11 – punct
11.1. Depunere);

11.6 Rezultatele competiţiei
Proiectele EUREKA Tradițional și EUREKA
Cluster declarate necâștigătoare la o sesiune
de evaluare pot fi redepuse la cel mult încă
o sesiune de evaluare.

Eliminarea acestui criteriu ar permite derularea mai multor proiecte din partea organizațiilor ce au capacitate
ridicată de coordonare a proiectelor.

11.6 Rezultatele competiţiei
Nu se poate accepta la finanţare în aceeași
sesiune de evaluare mai mult de un
proiect/coordonator pentru fiecare tip de
proiect EUREKA Tradiţional și EUREKA
Cluster.

Posibilitatea acceptării pentru finanțare a mai multor proiecte/coordonator, atât pentru proiectele EUREKA
Tradițional cât și EUREKA Cluster (pag 15. Punct 11.6. Rezultatele competiției).

Eliminarea acestui criteriu, pentru a permite evaluarea mai multor proiecte din partea organizațiilor cu
capacitate de coordonare a diferitor tipuri de proiecte.

11.6 Rezultatele competiţiei
Modificarea punctajului minim la 300 puncte.
Conform metodologiei EUREKA punctajul
maxim acordat unui proiect este de 400
puncte.
La nivel național punctajul minim pentru
acceptarea la finanțare este de 320 puncte.
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