1. Care este valoarea minima ce poate fi finantata de la buget pentru un proiect?
R: Conform deciziei nr. 9252/04.10.2012 valoarea minima care poate fi finantata de la
buget este de 800.000 lei si reprezinta 40% din bugetul total al proiectului care nu
poate fi mai mic de 2.000.000 lei.
2. Ce valoare trebuie sa acopere activitatile de cercetare industriala si dezvoltare
experimentala?
R: Totalul activitatilor de cercetare industriala trebuie sa nu depaseasca 40% din valoarea
proiectului finantat de la buget iar totalul activitatilor de dezvoltare experimentala sa
fie mimim 60% din valoarea proiectului finantat de la buget.
3. Ce tipuri de proiecte este necesar sa fi finalizat intreprinderea in ultimi 3 ani conform
Anexei 6.6 pentru a fi eligibila?
R: Tipurile de proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare finalizate in ultimi trei ani pot
avea orice sursa de finantare (proprie, publica, privata).
4. Institutiile participante trebuie sa fie inscrise in RPC?
R: Prin Pachetul de informatii nu se solicita inscrierea in RPC.
5. Cum se armonizeaza conditiile referitoare la finantarea de la buget de maxim 40% cu
prevederile din Anexa 5 - Ajutor de stat?
R: Conform prevederilor din Anexa 5 privind ajutorul de stat, cotele de finantare de la
buget se aplica pentru fiecare categorie de activitate. Se calculeaza finantarea maxima
de 40% cu respectarea conditiilor din schema de ajutor de stat N542/2007. Atunci
cand procentele stabilite conform schemei N542/2007 sunt mai mici de 40% (ex.
dezvoltare experimentala pentru intreprinderi mari si mijlocii, protejarea drepturilor
de proprietate pentru intreprinderi mijlocii) se finanteaza de la buget valorile stabilite
conform schemei de ajutor de stat.
6. Finantarea din surse proprii se poate justifica cu cash sau in natura (materiale, lucrari,
servicii etc.) efectuate pentru realizarea activitatilor din proiect.
R: Finantarea din surse proprii se va face pe baza documentelor justificative (facturi,
state salarii etc.).
7. Partenerii pot fi intreprinderi din UE?
R: NU. Conform Pachetului de Informatii, proiectele finantate din Programul Inovare
pot fi realizate de persoane juridice romane.
8. Exista un model anume pentru CV?
R: Nu exista un model impus, se recomanda formatul europass.
9. Studiul de fezabilitate si planul de afaceri sunt doua documente separate sau studiul
de fezabilitate trebuie sa inglobeze planul de afaceri?
R: Studiul de fezabilitate si planul de afaceri sunt doua documente separate.

10. Care este gradul de detaliere solicitat pentru studiul de fezabilitate si planul de
afaceri? Documentele trebuie actualizate la data transmiterii aplicatiei ?
R:
In pachetul de informatii nu este specificat gradul de detaliere privind studiul de
fezabilitate si planul de afaceri. Ele pot fi intocmite incepand cu data lansarii
competitiei.
11. Procentele de 75% si respectiv 50% se refera la valoarea decontata de la buget sau la
intreaga valoare a proiectului.
R: Procentele de 75% si respectiv 50% se refera la intreaga valoare a proiectului.
12. La ce se refera procentul de 50% din valoarea totala a proiectelor care trebuie
indeplinit de solicitantul intreprindere /membru al consortiului?
R: Procentul de 50% din valoarea totala a proiectului (buget + surse proprii) pentru care
se face cererea de finantare se refera la valoarea aferenta participarii fie a
solicitantului, fie a oricarui alt membru al consortiului, in cadrul proiectelor finalizate
anterior. Se va completa in Anexa 6.6 punctul 4.
13. Cum se calculeaza în cazul unui consorţiu, media cifrelor de afaceri ale
întreprinderilor pe ultimii 3 ani?
R: Se calculeaza media cifrei de afaceri pentru fiecare intreprindere pe ultimii trei ani si
apoi media acestora trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea totala a proiectului.
14. Referitor la Indicatorii de performanță realizaţi în perioada de implementare a
proiectului ce inseamna “se considera alternativ”?
R: Unul din cei doi indicatori, de piata ( IP) sau de export ( IE) trebuie previzionati in
cererea de finantare.
15. Daca conform schemei de ajutor de stat cu indicatorii de performanta realizati in
perioada de implementare, este obligatoriu raportul de 40% la care se adauga bonusul
de 10 % sau se poate calcula un raport mai mic de 40% ?
R: Valorea finanțării de la bugetul de stat este de maxim 40% din totalul cheltuielilor
eligibile. Bonusul de 10% se acorda in timpul derularii proiectului atunci cand s-au
realizat indicatorii de performanta, la momentul depunerii cererii de finantare nu trebuie
decat previzionat in planul de realizare.
16. Pentru tabelul 8, punctul II din cererea de finantare este specificat un numar maxim
de 5 pagini. Această condiție este valabila si pentru capitolul II (punctele 1-5)?
R. Asa cum este prevazut in cererea de finantare: A nu se depăşi 5 pagini, Times New
Roman 12, 1.5 linii. Se vor face referiri concrete, directe la descrierea propunerii de
proiect.
17. Cate etape de raportare sunt admise?
R: Nu s-au impus prin pachetul de informatii numarul de etape de raportare.

18. Directorul de proiect trebuie să fie angajatul firmei coordonatoare la data depunerii
propunerii de proiect ?
R: Da. Directorul de proiect trebuie sa fie angajatul intreprinderii coodonatoare.
19. La punctul 5 de la criteriile de eligibiltate se spune că: Solicitantul întreprindere, sau
unul dintre membrii consorțiului, să fi finalizat în ultimii 3 ani proiecte de
cercetare/dezvoltare/inovare cu o valoare a proiectului de cel puțin 50% din valoarea
totală a proiectului propus în prezentul program de finanțare. Aceasta conditie se refera
la un singur proiect sau la suma mai multor proiectelor?
R: Acest criteriu se refera la suma proiectelor finalizate in ultimii 3 ani, cu o valoare
cumulata de cel puțin 50% din valoarea totală a proiectului propus.
20. Un INCD care nu are datorii la stat dar are bilantul negativ pentru ca are proiecte
neincasate pe fonduri structurale este eligibil ca partener la programul Inovare?
R: Conform pachetului de informatii se va completa anexa 6.2 pentru organizatiile de
cercetare. In informatiile generale pentru organizatia de cercetare nu se completeza
indicatorii cifra de afaceri, rezultat net (profit net anul 2011, profit net media ultimilor 3
ani).
21.Cum pot fi incluse in planul de realizare activitatile derulate de catre terti (Studiul de
Fezabilitate si Planul de Afaceri) care trebuie intocmite pana la depunerea propunerii de
proiect.
R: In planul de realizare trebuie sa completati : etapa, activitatea, coordonator/partener.
Nu trebuie sa treceti decat valoarea totala a unei activitati, defalcarea cheltuielilor si
servicile executate de terti sunt trecute in bugetul proiectului.
23.Studiul de fezabilitate si planul de afaceri au un format impus?
R: Nu exista un format impus pentru cele doua documente.
24. Planul de afaceri si studiul de fezabilitate pot fi realizate de unul din partenerii in
consortiu? Cheltuielile pentru realizarea lor se pot deconta din proiect?
R: Conform deciziei Presedintelui ANCS nr. 9231 din 12.09.2012 “studiul de fezabilitate
si planul de afaceri cuprinse in cererile de finantare pot fi dezvoltate atat in cadrul
institutiilor participante cat si de un tert, cheltuielile aferente fiind eligibile din surse
proprii pentru proiectele aprobate la finantare”.
25. In aplicația on-line se completează în planul de realizare si etapele de raportare a
efectelor economice prevăzute a se derula timp de trei ani după finalizarea proiectului?
R: Nu, în aplicația on-line nu se vor completa aceste etape de raportare a efectelor
economice. Ele se vor adauga ulterior in planul de realizare, la momentul contractării.
26. Cum se completează în platforma on-line devizul cadru (in fereastra Buget –
Categorii de cheltuieli)?
R: În platforma on-line devizul cadru va cuprinde valoarea totală a proiectului (buget +
alte surse) corespunzătoare perioadei de derulare a proiectului, fără a include sumele

aferente etapei de raportare a efectelor economice derulate încă 36 de luni de la
finalizarea proiectului. Aceste sume se vor adauga in devizul cadru la alte surse, la
momentul contractării.
27. Cum se calculează valoarea totală a proiectului depus care trebuie completată în
Anexa 6.6 (punctele 3 și 4)?
R: Valoarea totală a proiectului solicitată a fi completată în Anexa 6.6 este valoarea
proiectului (buget + alte surse) care cuprinde și sumele aferente etapelor de raportare a
efectelor economice derulate încă 36 de luni de la finalizarea proiectului.
28. Ce categorii de activitati sunt incluse in activitatile de tip CI (Cercetare industriala)?
R: Conform Anexei 5 – Ajutor de stat din Pachetul de informatii, activitatile de tip CI
inregistrate in planul de realizare din platforma de depunere on-line cuprind numai
activitatile codificate cu A1 (Cercetare industriala); in aceasta categorie nu sunt incluse
activitatile de tip B1 (Studii de fezabilitate tehnica pentru Cercetare industriala) si de tip
C1 (Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru Cercetare industriala).
29. Ce categorii de activitati sunt incluse in activitatile de tip DE (Dezvoltare
experimentala)?
R: Conform Anexei 5 – Ajutor de stat din Pachetul de informatii, activitatile de tip DE
inregistrate in planul de realizare din platforma de depunere on-line cuprind numai
activitatile codificate cu A2 (Dezvoltare experimentala); in aceasta categorie nu sunt
incluse activitatile de tip B2 (Studii de fezabilitate tehnica pentru Dezvoltare
experimentala) si de tip C2 (Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala pentru
Dezvoltare experimentala).
30. Cum se pot adauga in platforma de depunere on-line si alte persoane in afara de
directorul de proiect si de responsabilii de proiect ai partenerilor in situatia in care
butonul „Add row” nu este activat?
R: Aceasta problema apare probabil din cauza tipului de browser utilizat.Va rugam sa
folositi un tip de browser recomandat de catre UEFISCDI (Mozilla Firefox , Google
Chrome si Microsoft Internet Explorer 9).

