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Noi oportunităţi de finanţare a inovării  

prin fonduri europene  
 
 
Dacă sunteţi o întreprindere sau organizaţie de cercetare, aveţi idei inovatoare şi 
sunteţi în căutarea unei soluţii de finanţare, Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică – Organism Intermediar POS CCE, prin „Campanie de instruire a 
potenţialilor beneficiari”, vă pune la dispoziţie o echipă de experţi care, în cadrul unor 
seminarii şi sesiuni de coaching gratuite, vă vor furniza asistenţă până la obţinerea 
finanţării prin cele trei operaţiuni deschise în cadrul Axei Prioritare 2 POS CCE.  
 
Programul are ca obiectiv furnizarea de servicii de instruire potenţialilor beneficiari  ai 
Operaţiunilor Axei Prioritare 2 POS CCE pentru ca aceştia să poată să finalizeze cu succes 
şi să depună aplicaţii de bună calitate care să ducă la proiecte implementate cu succes. 
 
Accesul participanţilor la instruire şi asistenţă este gratuit şi va fi acordat în limita 
locurilor disponibile, având prioritate potentialii beneficiari care întrunesc condiţiile de 
eligibilitate şi ale căror idei de proiecte sunt relevante pentru operaţiunile deschise în cadrul 
Axei Prioritare 2. 
 
Programul se adresează tuturor celor interesaţi de cele trei  operaţiuni O.2.3.1 „Start-up-uri şi 
spin-off-uri inovative”, O.2.3.3 „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor” şi O.2.1.1 
„Proiecte de CD în parteneriat între universităţi, institute de cercetare şi întreprinderi” 
indiferent de stadiul în care se află ideea proprie de proiect sau dacă sunt în curs de 
identificare a unei idei. 
 
Dacă sunteţi interesat de activităţi de cercetare industrială, transferul tehnologic şi dotarea cu 
echipamente pentru introducerea în producţie a unor produse noi (cheltuielile cu achiziţia de 
active corporale şi  necorporale fiind o cheltuială eligibilă), merită să vă gândiţi la această 
oportunitate. 
 

Descrierea  Programului de Instruire  pentru Potenţiali Beneficiari  (PIPB) 

PIPB include seminarii regionale de instruire, coaching si instruire online la distanţă adaptata 
nevoilor fiecărui beneficiar inclus în programul de asistenţă. Consultanţii noştri vă vor asigura 
instruirea necesară, cunoştinţele, îndrumarea, controlul calităţii pe parcursul pregătirii 
documentaţiei, însă nu îşi vor putea asuma elaborarea documentaţiei sau a vreunei părţi a 
acesteia.  

Sunt acceptaţi în program beneficiari care au o idee de proiect viabilă – indiferent de stadiul 
în care se găseşte pregătire documentaţiei, consultanţii noştri fiind pregătiţi să adapteze 
serviciile la nevoile specifice tipului de proiect.  Datorită resurselor limitate ale proiectului nu 
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vor fi acceptate în program proiecte care necesită o reconceptualizare sau care în mod 
evident nu satisfac cerinţele de eligibilitate şi relevanţă.  

 

Ce trebuie să faceţi pentru a fi incluşi în programul gratuit de instruire: 

1. Contactaţi biroul nostru de proiect pentru a fi înregistrat în baza de date. 

2. În urma unei simple înregistrări a solicitării de asistenţă veţi primi un formular de 
înregistrare prin care va vom solicita câteva informaţii privind ideea de proiect/ 
proiectul pe bază cărora vom lua o decizie de includere în programul de instruire. 

3. Dacă întruniţi cerinţele de includere în program veţi fi solicitaţi să semnaţi o declaraţie 
de angajament prin care ne asigurăm ca şi dumneavoastră veţi depune eforturile 
necesare finalizării documentaţiei valorificând astfel  sprijinul care va este oferit. 

4. Un consultant din echipa noastră va fi permanent în legătură cu dumneavoastră; 
Împreună cu acesta  veţi stabili un plan de acţiune în funcţie de tipul proiectului 
dumneavoastră şi stadiul în care se află.  

5. Veţi putea să participaţi la seminariile regionale organizate în cadrul proiectului însă 
aceasta participare nu este o cerinţă obligatorie. Opţiunea de  a participa trebuie să 
fie justificată de utilitate pentru faza în care se afla proiectul dumneavoastră. 

6. Rezultatul aşteptat pentru sprijinul pe care vi-l oferim este depunerea unei cereri de 
finanţare complete, eligibile. La depunere veţi fi solicitat să ne transmiteţi în original o 
scrisoare de confirmare privind serviciile de care aţi beneficiat cât şi o copie 
electronică a cererii de finanţare depuse. 

Toţi cei interesaţi să participe la acest program de instruire sunt rugaţi să transmită o 
solicitare  la adresa de email proiecteaxa2@edevelop.eu.  
 
 
Detalii de contact pentru înregistrarea în programul de instruire 
 

Email: proiecteaxa2@edevelop.eu 
Telefon – 0755.113.272  

– 0356.455.251 
Persoana de contact: Andrada Bâc 


