1. Care sunt condițiile pentru care serviciile de consultanţă în domeniul inovare şi
serviciile de sprijinire a inovării au intensitatea ajutorului de 100%?
Răspuns: aceste servicii pentru întreprinderi mari nu sunt eligibile de la buget, pentru
întreprinderi mici și mijlocii intensitatea ajutorului este de 100% dacă ajutoarele
primite nu depașesc 200.000 euro pentru ultimii 3 ani.
2. Pentru un ONG cum se aplică amortizarea pentru eventualele echipamente
achiziționate pe durata proiectului?
Răspuns: dacă echipamentele achiziționate au o durată de funcționarea mai mare decât
durata proiectului de cercetare se decontează doar cheltuielile de amortizare pe durata
proiectului, iar diferența se poate deconta din surse proprii.
3. Ce alte categorii de persoane s-ar încadra la personal auxiliar?
Răspuns: încadrarea personalului auxiliar se face cu respectarea HG 583/2015.
4. Serviciile de consultanță în domeniul inovării și serviciile de sprijinire a inovării pot fi
și din categoria consultanță tehnică și tehnologică sau doar consultanță economică,
management de inovare?
Răspuns: definiția acestor servicii se gasește în HG 583/2015 și în schema de ajutor de
stat aprobată prin decizia Președintelui ANCSI nr. 9281/2015.
5. De serviciile de consultanță beneficiază EMC-ul cluster-ului sau pot beneficia, prin
EMC, și membrii cluster-ului – IMM-uri inovative ce au activități de cercetare?
Răspuns: serviciile de consultanța sunt pentru EMC și pentru membrii acestuia.
6. În situația în care un EMC este organizație de cercetare ce declarații trebuie să
completeze?
Răspuns: pentru EMC-urile care îndeplinesc condițiile din schema de ajutor de stat
pentru organizații de cercetare se completează anexa III.7.
7. Este eligibil pentru depunerea ofertei un EMC care are medalie de bronz, certificat
ESCA care expiră în 14 decembrie 2017, dar are depuse documente pentru o nouă
certificare medalia silver?
Răspuns: EMC-ul este eligibil doar dacă certificatul ESCA este valabil la data
depunerii propunerii de proiect.
8. Care este valoarea finanțată de la bugetul de stat pentru o activitatea de cercetare
industrială în valoare totală de 120.000 lei pentru un EMC - întreprindere mică?
Răspuns: activitatea de cercetare îndustrială în cazul unei întreprinderi mici se
calculeaza conform schemei de ajutor de stat:
- 84.000 lei, reprezentând 70% din această valoare;
Sau,
- 96.000 lei, reprezentând 80% din această valoare, dacă sunt îndeplinite condițiile
pentru acordarea bonusului.
9. Care sunt condițiile de acordare a bonusului întreprinderilor pentru activitatea de
cercetare industrială?
Răspuns: condiția pentru acordarea bonusului - rezultatele proiectului sunt difuzate pe
scară largă prin conferințe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin
intermediul unor programe informatice gratuite sau open source (activități de
diseminare).
10. Activitatea de diseminarea pentru întreprinderi se decontează de la bugetul de stat?
Răspuns: cheltuielile pentru diseminare se finanțează doar din alte surse.

11. Planul de realizare a proiectului face parte din cererea de finanțare?
Răspuns: da, planul de realizare reprezintă secțiunea 3.3 din cererea de finanțare și nu
se completează în platformă.

