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Cerere de propuneri de proiecte

pentru sprijin financiar nerambursabil acordat prin Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice”

Cod apel de proiecte: POS CCE-A1-DM 1.3.-O 1.3.3 - 2013

Denumirea 
programului 
operaţional:

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice”
- Axa Prioritară 1. Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient
- Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”
- Operaţiunea 1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în 
lanţurile de furnizori sau clustere”.

Obiective:

- încurajarea dezvoltării clusterelor (emergente şi inovative) 
şi a lanţurilor de furnizori, prin sprijinirea integrării 
întreprinderilor, în special a IMM-urilor în aceste structuri 
de afaceri, cu scopul de a-şi îmbunătăţi competitivitatea pe 
plan naţional şi internaţional.

- Pentru clusterele emergente, scopul operaţiunii este în 
principal de a dezvolta noi clustere şi a sprijini întărirea 
capacităţii instituţionale a acestora, prin activităţi de 
atragere de noi membri, promovare şi animare cu scopul de 
a îmbunătăţi imaginea clusterului ca întreg şi a cooperării 
între membrii săi.

- Pentru clusterele inovative, operaţiunea urmăreşte sprjinirea 
implicării IMM în activităţi colaborative de cercetare-
dezvoltare-inovare şi creşterea interacţiunii dintre firme, 
organisme de cercetare, instituţii din mediul academic şi 
ştiinţific, administraţie publică etc., cu scopul de a creşte 
competitivitatea economiei româneşti.

Beneficiari eligibili:
Entităţile de management ale clusterelor (EMC) ce vor depune 
proiecte în numele clusterelor pe care le reprezintă

Condiţii specifice de 
participare:

Fiecare beneficiar eligibil poate participa la competiţie cu o singură 
propunere de proiect. 

Nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele domenii:
a) pescuitul şi acvacultura;
b) construcţiile navale;
c) industria cărbunelui;
d) industria siderurgică;
e) sectorul fibrelor sintetice;
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f) producţia primară a produselor agricole enumerate în 
Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană şi a 
articolelor de plută (coduri de Nomenclatură Combinată 4502, 
4503, 4504);
g) producţia şi comercializarea produselor care imită sau 
substituie laptele şi produsele din lapte, în conformitate cu 
Regulamentul (CEE) nr.1898/1987.

Nu se acordă sprijin financiar pentru: 
- activităţile de export către terţe ţări sau către State Membre, 
legate direct de cantităţile exportate, de crearea şi funcţionarea 
unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente 
legate de activitatea de export;
- utilizarea cu precădere a produselor naţionale în detrimentul 
produselor importate.

Tipuri de proiecte:

Proiectele destinate clusterelor emergente cuprind activităţi eligibile 
de animare a clusterului. 

Proiectele destinate clusterelor inovative cuprind activităţi eligibile 
de animare a clusterului şi activităţi de cercetare

Ambele tipuri de proiecte trebuie să propună activităţi de interes 
comun membrilor clusterului respectiv.

Durata implementării 
şi finalizării 
proiector:

Durata de implementare a contractului este de maximum 18 de luni 
de la data semnării Contractului de finanţare de către ultima din 
cele două părţi semnatare (Beneficiar şi Autoritatea Contractantă 
Ministerul Economiei – AM POS CCE), dar nu trebuie să 
depăşească data de 31.07.2015. 

Categorii de cheltuieli 
eligibile

1. Cheltuieli cu achiziţia de servicii de consultanţă
2. Cheltuieli pentru activităţile de marketing
3. Cheltuieli pentru organizarea de/şi/sau pentru participarea la 
sesiuni de formare (training) şi/sau evenimente pentru facilitarea 
schimbului de experienţă 
4. Cheltuieli cu managementul clusterului/lanţului de valoare
5. Cheltuieli pentru achiziţionarea de active corporale, altele decât 
clădiri şi terenuri, active necorporale, obiecte de inventar şi altele
6. Cheltuieli aferente activităţilor de consultanţă furnizate de către 
consultanţi externi (doar pentru clusterele inovative)
7. Cheltuieli pentru proiecte de cercetare – dezvoltare (doar pentru 
clusterele inovative)
8. Cheltuieli legate de realizarea studiilor de fezabilitate (doar 
pentru clusterele inovative)
9. Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul inovării și servicii 
de sprijinire a inovării (doar pentru clusterele inovative)
10. Cheltuieli cu închirierea de personal cu înaltă calificare (doar 
pentru clusterele inovative)

Buget apel de 
proiecte:

89 milioane lei

Valoarea sprijinului Pentru clusterele emergente finanţarea maximă nerambursabilă este 
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financiar 
nerambursabil 
acordat:

de 890.000 lei (echivalentul a 200.000 euro).
Pentru clusterele inovative finanţarea maximă nerambursabilă este de 
5.340.000 lei

Intensitatea  maximă 
a sprijinului financiar 
nerambursabil 
acordat:

Intensitatea maximă a sprijinului financiar nerambursabil acordat 
din totalul costurilor eligibile prin Schema de ajutor de stat este de:
a) Pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mari (pentru proiecte 
de CDI): 65%
b) Pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mijlocii (pentru 
proiecte de CDI): 75%
c) Pentru EMC-uri asimilate unei întreprinderi mici (pentru proiecte 
de CDI): 100%

Intensitatea maximă a sprijinului financiar prin schema de ajutor de 
minimis, este de 100% (200.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali).

Depunerea 
proiectelor:

1. Termenul de depunere: depunerea proiectelor se face începând 
cu

2 august 2013, ora 9,00
până la data de 
2 octombrie 2013, ora 16,00. 

Proiectele nedepuse în acest interval vor fi considerate respinse.

2. Locul de depunere: proiectele se pot depune la sediul la sediul 
Autorităţii de Management a Programului Operaţional „Creşterea 
Competitivităţii Economice” (AM POS CCE), din Str. Ernest 
Juvara, nr. 3-7, sector 6, Cod Poștal 060104, București, în zilele de 
luni-joi între orele 9.00 - 16.00 și vineri între orele 9.00 -14.00. 

3. În cazul utilizării serviciilor de poştă/curierat, va fi luată în 
consideraţie data predării proiectului către cărăuş, înscrisă în 
documentul de expediţie şi care trebuie să se încadreze în intervalul 
precizat la pct.1

Reguli specifice de 
selecţie în vederea 
finanţării:

În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte între 0 şi 
100 puncte.
Proiectele care au obţinut sub 60 de puncte şi/sau 0 puncte la 
oricare dintre criterii nu vor fi finanţate. Sunt finanţate proiectele 
care depăşesc pragul minim de calitate, în ordinea punctajelor 
obţinute, până la concurenţa sumei alocate pentru apelul de 
proiect.

Alte precizări: 

Dacă valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui 
beneficiar pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu 
valoarea alocării financiare pe care o solicită, depăşeşte pragul de 
200.000 euro (100.000 de euro pentru firmele care activează în 
sectorul transporturilor) echivalent în lei, solicitantul nu poate 
beneficia de sprijin financiar nerambursabil, nici chiar pentru acea 
fracţie care nu depăşeşte acest plafon (pentru consultanţă şi 
instruire).

Linkuri utile: www.minind.ro
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Cadru legislativ 
european 

 Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile 
generale referitoare la FEDR, FSE şi FC;

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 1828/2006 privind 
stabilirea regulilor de implementare ale Regulamentului 
Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind dispoziţiile generale 
referitoare la FEDR, FSE şi FC şi ale Regulamentului (CE) nr. 
1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
FEDR;

 Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului şi Consiliului 
privind FEDR; 

 Regulamentul Comisiei nr. 1998/2006 privind aplicarea 
dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul de funcționare a 
Uniunii Europene privind ajutorul de minimis;

 Regulament (CE) nr.1177/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 
2009 - privind noile praguri de achiziţii;

 Regulamentul Consiliului nr. 1605/2002 privind Regulamentul 
Financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene;

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 2342/2002 de stabilire a 
normelor detaliate privind punerea în aplicare a Regulamentului 
Consiliului nr. 1605/2002;

 Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei de declarare a 
anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în 
aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat (Regulament general de 
exceptare pe categorii de ajutoare);

 Decizia Comisiei nr. 3472/2007 pentru aprobarea POS CCE.

Cadrul legislativ 
national

 Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013
reprezintă documentul strategic naţional prin care se 
stabilesc priorităţile de intervenţie ale Instrumentelor 
Structurale şi face legătura între priorităţile naţionale de 
dezvoltare stabilite în PND 2007-2013 şi priorităţile la nivel 
european cuprinse în Orientările Strategice privind 
Coeziunea pentru 2007-2013;

 Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice” adoptat prin Decizia Comisiei Europene nr. 
3472 din 12 iulie 2007;

 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

 Hotărârea Guvernului nr. 1135/09.11.2011 – pentru 
modificarea şi completarea HG 759/2007 privind regulile de 
eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin programele operaţionale;

 Ordinul comun al Ministrului Economiei nr. 
458/06.03.2013, Ministrului Fondurilor Europene nr. 
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452/08.04.2013 şi Ministrului Finanţelor Publice nr. 
529/22.04.2013 pentru aprobarea Listei de cheltuieli 
eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Operaţiunii 
1.3.3 „Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanțuri de 
furnizori sau clustere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.3 
„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului” Axa prioritară 1 
- Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007–2013", 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
264./10.V.2013.

 Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri nr. 1795 din 17 septembrie 2012 privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat pentru implementarea operaţiunii 
1.3.3. „Spriin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile 
de furnizori sau clustere", Domeniul major de intervenţie 
1.3. „Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa 
prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, 
din cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”;

 Ordinul Ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri nr. 2355 din 30 octombrie 2012. privind aprobarea 
schemei de minimis pentru implementarea operaţiunii 1.3.3. 
„Spriin pentru integrarea întreprinderilor în lanțurile de 
furnizori sau clustere", Domeniul major de intervenţie 1.3. 
„Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului”, axa prioritară 1 
„Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”;


