INNOVA NE

nr. 6, 2012

 Ştiri
• 3 noi parteneri bancari în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM-uri
Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM) va semna, în luna

februarie, trei noi convenţii de colaborare, respectiv cu Banca Comercială Română, Libra Internet Bank şi Piraeus
Bank. Astfel, în acest an, IMM-urile vor putea accesa linia de credit,în cadrul Programului Mihail Kogălniceanu,
prin intermediul a 13 instituţii bancare partenere: AlphaBank, Banca Comercială Carpatica, BancPost, BRD Groupe
Societe Generale, CEC Bank, Garanţi Bank, OTP Bank, Pro Credit Bank, Banca Transilvania, Unicredit Tiriac Bank,
Banca Comercială Română, Libra Internet Bank şi Piraeus Bank.Data la care aplicaţia pentru cele trei instituţii
bancare va deveni operaţională va fi postatăîn timp util pe site-ul oficial al Agenţiei, www.aippimmm.ro.
Informaţii de background Programul Mihail Kogălniceanu pentru IMM a fost aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă
nr.60/2011 şi a fost lansat în data de 09 septembrie 2011. Programul vizează sprijinirea accesului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii la obţinerea de finanţări pentru a suplini nevoile de lichiditate, în vederea desfăşurării activităţii.
Bugetul Programului în anul 2012 este de 70.000.000 lei.
Facilităţi:
•
Dobânda parţial subvenţionată – maxim 70% din dobânda calculată şi percepută de bancă, dar nu mai mult
de 6,5%/an din soldul sumei utilizate din linia de credit, se achită de către MECMA prin AIPPIMM, în limita bugetului
aprobat şi în condiţiile Programului.
•
Garanţii în numele şi în contul statului acordate de FNGCIMM, în calitate de mandatar al Ministerului
Finanţelor Publice, acoperind maxim 80% din valoarea creditului (nu mai mult de 100.000 lei), exclusiv dobânzile
şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în cadrul contractului de credit (în situaţiile în care
beneficiarul nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit). Sursă: AIPPIMM
• Parlamentul European solicita clarificări cu privire la propunerea Comisiei de realocare a fondurilor structurale
În cadrul Consiliului European din 30 ianuarie 2012, preşedintele Comisiei Europene, J.M. Barroso a propus
realocarea a 82 de miliarde de euro din fondurile structurale rămase necheltuite în exerciţiul financiar curent către
susţinerea IMM-urilor şi combaterea somajului in rândul tinerilor. Având în vedere faptul că fondurile structurale
pentru perioada 2007-2013 au fost deja distribuite între statele membre, fiind alocate în întregime programelor
operaţionale, Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene clarificarea următoarelor aspecte:
• Modul de calcul al sumei de 82 de miliarde de euro care urmează să fie redistribuită şi repartizarea acesteia
între fondurile structurale;
• Rata de absorbţie a fondurilor structurale la momentul actual Măsurile concrete propuse de Comisie pentru
realocarea fondurilor rămase necheltuite şi modul de implementare a lor în eventualitatea refuzului statelor
membre de a reprograma aceste fonduri
• Impactul modificării recente aduse regulamentului general prin care s-a decis creşterea ratei de cofinanţare

 ADDVANCES
ADDVANCES este o companie de consultanţă în management şi marketing, cu capital integral românesc.
Proiectată iniţial ca firmă specializată în cercetări de marketing, cerinţele pieţei au impus dezvoltarea treptată de
noi servicii competitive.
Începând cu anul 2007, ADDVANCES activează la nivel naţional şi internaţional în domeniul elaborării de strategii
şi planuri de dezvoltare, analize şi diagnosticuri socio-economice şi studii de marketing.
Sediul principal de operaţiuni al companiei este în Iaşi, România. De la începutul anului 2011, ADDVANCES şi-a
deschis un punct de lucru la Bruxelles, cu scopul de a-şi promova principalele servicii pe piaţa europeană şi de a
dezvolta parteneriate europene. Activând în cel mai important centru decizional al Uniunii Europene, ADDVANCES
îşi propune să colecteze informaţii în timp real despre iniţiativele de dezvoltare care influenţează ţările esteuropene, participând la evenimentele celor mai importante instituţii ale Uniunii Europene şi implicându-se
în comisiile de lucru pentru elaborarea viitoarelor decizii şi recomandări. ADDVANCES oferă reprezentarea
organizaţiilor publice şi private est-europene în cadrul proiectelor cu finanţare europeană sau în alte iniţiative
de cooperare şi dezvoltare.
Ariile de expertiză ale ADDVANCES în domeniul conceperii strategiilor de dezvoltare includ strategii în domeniul
cercetării-inovării, strategii de dezvoltare locală şi regională, strategii sectoriale, strategii de cooperare economică
şi socială transfrontalieră, strategii de atragere a investiţiilor străine.
Pentru mediul privat, ADDVANCES oferă o gamă completă de servicii: servicii de cercetare a pieţei (studii businessto-consumer, studii business-to-business, audituri interne, studii de fundamentare a investiţiilor, analize de
fundamentare a intrărilor pe noi pieţe), concepere de strategii (strategii de piaţă, strategii de promovare, strategii
de vânzări, strategii de distribuţie), implementare de strategii, servicii de consiliere permanentă, reprezentarea
intereselor clienţilor în relaţiilor cu reţelele de distribuţie, organizarea unor evenimente.
Ca serviciu al ADDVANCES, elaborarea strategiilor de dezvoltare integrează serviciile de cercetare a pieţei cu
instrumentele specifice orientării strategice şi planificării dezvoltate în anii de experienţă în domeniu.
În anul 2012, portofoliul ADDVANCES acoperă toate regiunile ţării, atât în domeniul public (local, judeţean,
regional, transfrontalier) cât şi privat. Cooperările internaţionale oferă companiei o perspectivă extinsă cu privire
la posibilităţile de stabilire a parteneriatelor de dezvoltare şi contribuie la evoluţia internă din punct de vedere
tehnic şi calitativ.
La nivelul Regiunii Nord-Est, ADDVANCES deţine un portofoliu important de strategii şi planuri de dezvoltare
în domenii variate (dezvoltare locală, cooperare transfrontalieră, sănătate, cercetare-inovare, turism), studii de
cercetare a pieţei (studii în rândul clienţilor, studii de potenţial, analize sectoriale), completat de studiile complexe
de fundamentare a unor investiţii care depăşesc, totalizate, peste 80 milioane euro, realizate deopotrivă pentru
mediul public şi pentru cel privat din regiune, dar şi pentru instituţii ale Uniunii Europene.
Domeniile de expertiză ale companiei sunt următoarele:
Concepere strategii şi planuri de dezvoltare
• Strategii de dezvoltare locală
• Strategii de atragere de investiţii
• Strategii de dezvoltare turistică
• Strategii economice transfrontaliere
• Strategii de dezvoltare sectoriale
• Strategii de vânzări
• Strategii de distribuţie
• Strategii de piaţă
• Strategii de promovare
Studii de piaţă
• Studii asupra consumatorilor (BtoC)
• Studii Business to Business (BtoB)
• Studii la nivel intern
• Studii si analize speciale
Implementare strategii
• Implementare strategii
• Consiliere permanentă
Proiecte de finanţare (managementul proiectelor)
• Identificarea şi dezvoltarea proiectelor
• Consultanţă în implementarea proiectelor
• Asistenţă în perioada de monitorizare post-implementare
DATE DE CONTACT
România
Iaşi, Şoseaua Nicolina nr. 155, cod 700714
Tel: +40.332.404.728; Fax: +40.332.404.729
e-mail: office@addvances.ro; web: www.addvances.ro
Belgia
Bruxelles, Uccle 1180, str. Avenue Dolez nr. 66B
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• Impactul potenţial al modificărilor propuse de Comisie cu privire la instrumentele de partajare a riscului asupra
absorbţiei fondurilor structurale
Prin aceste solicitări cerute de Parlamentul European, se doreşte o analiză mai profundă, atât asupra avantajelor
pe care le prezintă reprogramarea fondurilor, cât şi asupra potenţialelor dificultăţi pe care Comisia şi statele
membre le-ar putea întâmpina în acest demers. www.fonduri-structurale.ro Sursă: Parlamentul European
• CE propune realocarea fondurilor structurale pentru stimularea creşterii economice
Asigurarea unei creşteri economice sustenabile este principala preocupare a Comisiei Europene în contextul crizei
economice actuale. În acest sens, Comisia a propus realocarea unor fonduri structurale către sectoarele cu un
potenţial crescut de dezvoltare.
Propunerea Comisiei vine după ce un procent semnificativ din fondurile structurale au fost realocate deja in
statele care se confruntă cu instabilitate economică. În Grecia, peste 11 mld. Euro au fost redistribuite către 180 de
proiecte prioritare, care vor contribui la crearea a peste 90 000 de noi locuri de muncă. În cazul Italiei, un plan de
acţiune pentru regiunile sudice şi centrale prevede investirea rapidă a 3.1 miliarde de euro în proiecte regionale de
sprijinire a IMM-urilor şi de dezvoltare a infrastructurii educaţionale şi de transport, banii fiind alocaţi din fonduri
structurale şi din bugetul naţional.
Deoarece reformele structurale solicită un timp îndelungat pentru ca efectele lor să se facă simţite, preşedintele
Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, consideră că este nevoie de noi idei pentru stimularea creşterii economice
pe termen scurt. Preşedintele Comisiei Europene susţine realocarea în continuare a fondurilor structurale pentru
investiţii în creştere economicăşi ocuparea forţei de muncă, mai ales în statele unde şomajul în rândul tinerilor
este ridicat. “Ceea ce putem face este să realocăm fondurile structurale, atât timp cât statele membre sunt de
acord”, a declarat J.M. Barroso într-o conferinţă de presă organizată pe 27 ianuarie 2012. Declaraţia preşedintelui
Comisiei vine la scurt timp după ce Franţa şi Germania au propus constituirea unui fond special pentru creştere şi
competitivitate, la care statele membre să contribuie cu 25% din fondurile structurale rămase necheltuite şi care să
fie gestionat de către Comisia Europeană, în cooperate cu BEI.
Preşedintele Comisiei a atras atenţia şi asupra tendinţei de reducere a cheltuielilor tocmai în acele sectoare
economice care ar trebui stimulate în vederea asigurării unei creşteri economice de durată, susţinând că astfel
de reforme vor avea consecinţe negative pe termen lung. O prioritate în acest sens este sprijinirea întreprinderilor
mici, prin alocarea de fonduri şi armonizarea procedurilor de insolvenţă asociate întârzierilor la plată.
În privinţa asigurării unei mai bune ocupări a forţei de muncă, preşedintele Comisiei Europene a solicitat
statelor membre să adere la programul “Tineretul în Mişcare”, care îşi propune să încurajeze tinerii să îşi
continue pregătirea profestională sau să îşi găsească un loc de muncă în cel mult 4 luni de la finalizarea studiilor.
Sursă: Comisia Europeană

 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
În anul 1813, învăţatul Gheorghe Asachi înfiinţează prima şcoală de ingineri hotarnici şi ingineri civili cu predare
în limba română. Această şcoală poate fi considerată nucleul învăţământului tehnic superior din Moldova. În
continuare, şcoala se dezvoltă în cadrul Academiei Mihăilene (1835) şi, ulterior, în cadrul Universităţii din Iaşi,
înfiinţate în anul 1860.
Pe 7 noiembrie 1912, în urma aprobării noului regulament al Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii, se
înfiinţează învăţământul superior electrotehnic, chimic aplicat şi agronomic, eveniment care reprezintă, de fapt,
adevăratul act de înfiinţare a ceea ce va fi, ulterior, Institutul Politehnic din Iaşi.În lună martie a anului 1937, ca
urmare a votării Legii Învăţământului de către Parlamentul acelor vremuri, învăţământul superior tehnic este scos
de sub egida Universităţii, prin înfiinţarea Şcolii Politehnice, singura instituţie de învăţământ superior abilitată să
acorde de la acea dată titlul de inginer. Ca urmare firească a dezvoltării şcolii inginereşti ieşene, instituţia nou creată
a luat de la bun început numele lui Gheorghe Asachi, întemeietorul învăţământului superior tehnic românesc,
iar primul său rector a fost ales profesorul universitar Cristea Otin.Prin reforma învăţământului din anul 1948, se
înfiinţează Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi, care funcţionează până în anul 1993 când, în cadrul reformei
învăţământului superior din România, Institutul Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi devine, la 17 Mai 1993, Universitatea
Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi.
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi are în componenţa
sa unsprezece facultăţi:
• Facultatea de Automatică şi Calculatoare,
• Facultatea de Construcţii şi Instalaţii,
• Facultatea de Arhitectură,
• Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului,
• Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial,
• Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii,
• Facultatea de Electrotehnică,
• Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului,
• Facultatea de Mecanică,
• Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor
• Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial.
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi acordă o importanţă deosebită cercetării ştiinţifice, având
43 centre şi laboratoare acreditate pentru cercetarea ştiinţifică. Aceste centre activează pe diferite domenii, cu
burse naţionale şi internaţionale, contracte de cercetare cu mediul industrial sau instituţiile guvernamentale,
activităţile lor plasând universitatea în fruntea cercetării ştiinţifice din România.Atenţia constantă asupra
cercetării interdisciplinare, a inovaţiei şi transferului de cunoştinţe, precum şi calitatea personalului din cercetare
şi devotamentul pentru obţinerea excelenţei, au asigurat o dinamică constantă privind activităţile de cercetare
şi recunoaşterea universităţii pe plan internaţional. Prorectoratul Ştiinţific coordonează activitatea următoarelor
compartimente:
•

Departamentul “Şcoli Doctorale”- organizează doctoratul în
domeniile fundamentale al ştiinţelor inginereşti şi al ştiinţelor
exacte.
Formele de pregătire prin doctorat sunt:
• cu frecvenţă buget - pentru o perioadă de 3 ani;
• cu frecvenţă cu taxă - pentru o perioadă de 3 ani;
Doctoratul are două componente:
• Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate
(anul I)
• Programul de cercetare ştiinţifică (anul II şi III)
• Centrul de Cercetare şi Transfer Tehnologic „Polytech”- desfăşoară
activităţi de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, transfer tehnologic, consultanţă, proiectare şi
prestări de servicii în domenii specifice în cadrul a 23 de centre de cercetare/excelenţăşi 9 colective de cercetare,
cu structură proprie, aprobată anual în Biroul Senatului Universităţii. În cadrul centrelor/colectivelor de cercetare
activează cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi, studenţi şi personal de cercetare auxiliar.
• Compartimentul Buletin - Invenţii– editeazăpublicaţia ştiinţifică proprie a Politehnicii ieşene, cunoscută pe plan
internaţional şi naţional ca „Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi” care apare pe domenii de specialitate
distincte (Automatică şi Calculatoare;Chimie şi Inginerie Chimică;Construcţii de Maşini, Construcţii şi
Arhitectură; Electrotehnică. Energetică. Electronică; Hidrotehnică; Matematică. Mecanică Teoretică. Fizică; Ştiinţe
Socio-Umane; Ştiinţa şi ingineria materialelor; Textile. Pielărie).Lucrările publicate prezintă rezultatele cercetării
ştiinţifice obţinute de autori, atât în activităţile de doctorand desfăşurate în facultăţi, cât şi în aceea de colaborare
în consorţii ale proiectelor de cercetare ştiinţifică, pe plan naţional şi internaţional.
• Editura Politehnium - a fost înfiinţată în 1991 sub denumirea de Editura “Gh. Asachi”. Din martie 2001, este
recunoscută de CNCSIS. Denumirea actuală, „Politehnium”, datează din martie 2004 şi are ca scop sprijinirea
procesului de învăţământ şi a activităţii de cercetare ştiinţifică prin editarea de tratate, manuale profesionale,
monografii de specialitate, lucrări de informare generală, dicţionare şi enciclopedii tehnico - ştiinţifice, colecţii
diverse de popularizare şi de istorie a ştiinţei, teze de doctorat, cursuri, etc.
Date de contact:
Centrală telefonică: 0232-278683; 0232-278680; 0232-278688
Prorectoratul pentru Relaţii Internaţionale şi Imagine Universitară:
Telefon: 0232-278628, 0232-278683 (Interior: 2538)
Fax: +40-232-278628
E-mail: international@tuiasi.ro
Adresă: Bd. Dimitrie Mangeron, nr.67, 700050, Iaşi, România

 Ştiri
• Programe de sprijin pentru antreprenori

Cu peste 1.300 de antreprenori sprijiniţi în anul 2011, programele de susţinere a tinerilor care vor să intre în
afaceri vor continua şi în anul 2012. Sumele totale alocate se ridica la 100 milioane de lei şi sunt disponibile prin
trei scheme de ajutor: Start, Mihail Kogălniceanu şi Programul destinat tinerilor debutanţi în afaceri. Acestora
li se adaugă schemele de ajutor de stat pentru IMM-uri şi investiţii mari, în valoare de 850 de milioane de
lei, şi garanţiile şi contragaranţiile acordate de stat, care se ridică la 10 miliarde de lei. Condiţii de eligibilitate
pentru IMM-uri, comune celor trei programe: - să nu fie în procedură de insolvenţă; - să nu fie emisă o decizie de
recuperare a ajutorului de stat; - să nu fie în dificultate conform directivelor europene; - să nu se afle în litigiu cu
Ministerul de Finanţe sau cu Ministerul Economiei sau cu instituţia de credit unde doreşte să ia un credit; - să nu fi
beneficiat,într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent), de ajutoare de minimis, inclusiv
ajutorul acordat în cadrul programului, a căror sumă să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv
100.000 euro pentru activităţi desfăşurate în sectorul transportului rutier; - să nu desfăşoare activităţi excluse
de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. Suplimentar, pentru Programul Mihail
Kogălniceanu: - societatea comercială are o vechime de cel puţin 2 ani la data solicitării de finanţare; - aplicantul
să prezinte garanţii colaterale de până la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garanţii de stat. - să nu figureze
cu credite restante în Centrala Riscurilor Bancare; - să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin
în Centrala Incidentelor de Plăţi; Suplimentar, pentru Programul Start: - societatea comercială are o vechime de
cel mult 2 ani la data solicitării de finanţare; - societatea nu a beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în
cadrul Programului şi nici nu are asociaţi, acţionari sau administratori care au beneficiat de alocaţie financiară
nerambursabilă în cadrul Programului START în anii anteriori. Suplimentar, pentru Programul pentru tinerii
debutanţi în afaceri: - aplicantul are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii
de înmatriculare a S.R.L. în Registrul Comerţului; - aplicantul înfiinţează pentru prima dată o societate comercială
cu răspundere limitată; - microintreprinderea nou înfiinţată este societate comercială cu răspundere limitatădebutantă (SRL-D), care funcţionează pe durată nedeterminată. Sursă: ImpactNews

• Comisia propune o strategie pentru o bioeconomie durabila în Europa

Comisia Europeană a adoptat astăzi o strategie vizând tranziţia economiei europene către o utilizare mai
importantă şi mai durabilă a resurselor regenerabile. Dat fiind că populaţia mondială se va apropia de 9 miliarde
de oameni până în 2050, iar resursele naturale sunt finite, Europa are nevoie de resurse biologice regenerabile
pentru alimente şi hrană pentru animale sigură şi sănătoasă, precum şi pentru materiale, energie şi alte produse.
Strategia şi planul de acţiune al Comisiei intitulat „Inovarea în scopul creşterii durabile: o bioeconomie pentru
Europa” defineşte o abordare coerentă, intersectorială şi interdisciplinară a problemei. Obiectivul este de a avea
o economie mai inovatoare, cu emisii reduse, care reconciliază cererile privind agricultura şi pescuitul durabil,
siguranţa alimentară şi utilizarea durabilă a resurselor biologice în scopuri industriale, asigurând în acelaşi
timp protecţia mediului şi a biodiversităţii. Prin urmare, planul se concentrează asupra a trei aspecte esenţiale:
dezvoltarea de noi tehnologii şi procese destinate bioeconomiei; dezvoltarea pieţelor şi a competitivităţii în
sectoarele bioeconomiei; şi impulsionarea factorilor de decizie şi a părţilor interesate în direcţia unei colaborări

 Surse de finanţare

 Ştiri
• Intreprinderile trebuie să inoveze mai mult, în condiţiile în care concurenţa la nivel mondial devine mai acerbă

Titlu
Schema de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor
Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului De Afaceri
Informaţii suplimentare: http://www.minind.ro/
Prezenta schemă a intrat în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi se aplică până la data de 31 decembrie
2013.
Cooperarea europeană în domeniul ştiinţei şi tehnologiei (COST)

Finanţator: Uniunea Europeană
NOU!
Informaţii suplimentare: http://www.cost.eu/participate/open_call
Dată pentru depunerea propunerilor preliminare este 30 martie 2012, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Circa 80 de propuneri
complete vor fi invitate pentru selecţia finală a circa 35 de acţiuni noi, în funcţie de bugetul disponibil. Propunerile complete
vor fi solicitate până la 18 mai 2012, urmând ca acestea să fie depuse până la 27 iulie 2012, iar deciziile sunt preconizate pentru
luna noiembrie 2012. Se preconizează că următoarea dată de depunere să fie 28 septembrie 2012.
Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii tineri
Finanţator: Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/articol/comunicate/anunt-important-7/
Începând cu data de 14 februarie 2011, solicitanţii pot depune cererile de înmatriculare ale SRL-D la Oficiile Registrului
Comerţului. Înscrierea on-line a planurilor de afaceri de către SRL-D este activă începând cu data de 22.02.2011 la următorul
link: http://programenationale2011.aippimm.ro/.
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START
2011
Finanţator: Ministrul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Informaţii suplimentare: http://www.aippimm.ro/
Cerere de proiecte cu depunere continuă, în limita bugetului alocat.
Înscrierea în program şi solicitarea acordului de principiu pentru finanţare se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro,
conform procedurii de înscriere on-line şi înregistrarea în Registrul Unic Electronic, aprobată prin decizia Preşedintelui
Agenţiei.
Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile
Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltării economice durabile

Finanţator: Ministerul Finanţelor Publice
Informaţii suplimentare: http://www.mfinante.ro/ghidajstat.html?pagina=domenii
Proiectele se depun în mod continuu până în 2013.
Începând cu data de 3 decembrie 2010, se reia sesiunea de depunere a Cererilor de acord pentru finanţare, în temeiul
H.G. nr.1680/2008, pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu
modificările şi completările ulterioare.
Programul de finanţare a consultanţei în afaceri BAS România 2011
Finanţator: Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Informaţii suplimentare: http://www.basromania.ro/
Nu există termen-limită pentru depunerea cererilor de co-finanţare.
POSCCE: Op 3.3.1 “Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice pentru afaceri”

Finanţator: Uniunea Europeană
NOU!
Informaţii suplimentare: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 octombrie 2011, ora 9,00 şi se va
încheia în 30 martie 2012, ora 16,30.
POSCCE: Sprijin financiar de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii
Finanţator: Uniunea Europeană
NOU!
Informaţii suplimentare: http://oiimm.mimmcma.ro/
Apelul 4 de proiecte s-a lansat pe data de 22.11.2011 şi va rămâne deschis până pe data de 31.05.2012, ora 16,00.
POSCCE: Op. 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii on-line pentru afaceri”
Finanţator: Uniunea Europeană
NOU!
Informaţii suplimentare: http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
Înregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, în mod continuu, începând cu 5 ianuarie 2012, ora 9,00 şi se va
încheia în 29 iunie 2012, ora 14,00.
Operaţiunea 2.3.3 “Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor”
POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la activităţi
CDI”
Finanţator: Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=740
Cererile de finanţare se primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.
Bani pentru cercetare în parteneriat între universităţi / instituţii de cercetare şi întreprinderi
Op. 2.1.1 “Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare şi întreprinderi”
POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate”, DMI 2.1 “Proiecte de Cercetare - Dezvoltare în
parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie”
Finanţator: Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://www.mct.ro/index.php?action=view&idcat=723
Competiţia lansată în anul 2010 este cu depunere continuă, până la epuizarea bugetului alocat.
Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri şi Spin-up-uri inovative
POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare”, DMI 2.3 “Accesul întreprinderilor la activităţi
CDI”
Finanţator: Uniunea Europeană
Informaţii suplimentare: http://www.ancs.ro
Cererile de finanţare se primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.
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mai strânse. Termenul „bioeconomie”
înseamnă o economie care foloseşte resurse
biologice din sol şi mare, precum şi deşeuri,
ca materii prime pentru alimente, pentru
hrana pentru animale şi pentru producţia
industrială şi energetică. De asemenea,
include şi utilizarea proceselor ecologice
pentru sectoare industriale durabile. De
exemplu, biodeşeurile au un potenţial
considerabil ca alternativă la îngrăşămintele
chimice sau pentru conversia în bioenergie
şi pot contribui la realizarea a 2 % din
obiectivul UE privind energia din surse
regenerabile.
Strategia prezintă trei piloni principali:
1) Investiţia în cercetare, inovare şi
competenţe pentru bioeconomie. Aceasta
ar trebui să includă finanţare UE, finanţare
naţională, investiţii private şi sporirea
sinergiilor cu alte iniţiative politice.
2) Dezvoltarea pieţelor şi a competitivităţii în sectoarele bioeconomiei printr-o intensificare durabilă a producţiei
primare, prin conversia fluxurilor de deşeuri în produse cu valoare adăugată, precum şi prin mecanisme de
învăţare reciprocă pentru ameliorarea producţiei şi a utilizării eficiente a resurselor. Ca exemplu, eliminarea
deşeurilor alimentare reprezintă pentru contribuabilul european un cost de 55-90 EUR pe tonă şi produce 170
de milioane de tone de CO2. Aceste deşeuri ar putea fi transformate în bioenergie sau în alte produse ecologice,
creând locuri de muncă şi creştere economică.
3) Consolidarea coordonării la nivelul politicilor şi implicarea părţilor interesate, prin crearea unui Grup pentru
bioeconomie, a unui Observator bioeconomic şi prin organizarea în mod regulat a unor conferinţe ale părţilor
interesate.
Propunerea Comisiei este una dintre propunerile operaţionale în temeiul iniţiativelor emblematice „O Uniune
a inovării” şi „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” din cadrul strategiei UE 2020.
Necesitatea de a creşte nivelul finanţării publice pentru cercetarea şi inovarea în domeniul bioeconomiei a fost
recunoscută în cadrul viitorului program de cercetare al Comisiei intitulat „Orizont 2020”: s-a propus acordarea a
4,7 miliarde EUR pentru provocarea „Securitatea alimentară, agricultura durabilă, cercetarea marină şi maritimă
şi bioeconomia”, cu finanţare complementară în alte domenii ale Orizont 2020. Sursă: Comisia Europeană

Alexandra Sanie
Laura Constantin

Aproape toate statele membre şi-au ameliorat performanţele în domeniul inovării, potrivit Tabloului de bord
al Uniunii inovării ediţia 2011. Cu toate acestea, creşterea performanţelor în materie de inovare a încetinit, iar
UE nu acoperă decalajul persistent în raport cu liderii mondiali în materie de inovare, SUA, Japonia şi Coreea de
Sud. Pentru EU-27, cel mai mare decalaj rămâne cel pentru inovarea de la nivelul sectorului privat. UE are încă un
avans clar faţă de economiile emergente, China, Brazilia, India, Rusia şi Africa de Sud. Cu toate acestea, China îşi
îmbunătăţeşte performanţele în materie de inovare şi reduce continuu decalajul. În cadrul UE, Suedia îşi confirmă
poziţia din vârful clasamentului general, urmată îndeaproape de Danemarca, Germania şi Finlanda (a se vedea
întregul clasament mai jos). Activităţile de inovare ale întreprinderilor se disting ca un factor important pentru a
obţine poziţii de frunte la nivelul UE şi la nivel internaţional.
Vicepreşedintele Comisiei Europene Antonio Tajani, comisar pentru industrie şi antreprenoriat, a declarat:
„Rezultatele din acest an reprezintă un semn clar că sunt necesare mai multe eforturi pentru a stimula inovarea.
Dacă dorim să eliminăm decalajul faţă de principalii noştri parteneri economici şi să depăşim criza actuală, inovarea
merită toată atenţia noastră. Mă refer în particular la întreprinderi, întrucât s-au dovedit a fi factorul-cheie pentru
a obţine succesul în materie de inovare. Dar succesul înregistrat de întreprinderile nou înfiinţate din alte părţi ale
lumii arată că Europa încă mai are de învăţat.”
„Avem nevoie de sisteme naţionale echilibrate în materie de cercetare şi inovare care să ofere întreprinderilor un
mediu propice inovării. Tabloul de bord identifică, de asemenea, un decalaj faţă de SUA în ceea ce priveşte cercetarea
de vârf. Avem nevoie urgentă de un Spaţiu european de cercetare pentru a induce un suflu nou în materie de
concurenţă, a genera mai multă excelenţă şi a atrage şi reţine talentele de vârf de la nivel mondial”, a declarat Máire
Geoghegan-Quinn, comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă.
Care sunt liderii în materie de
inovare în Europa?
Tabloul de bord al Uniunii inovării
ediţia 2011 plasează statele
membre în următoarele patru
grupe de ţări:
Lideri în domeniul inovării: Suedia,
Danemarca, Germania şi Finlanda.
Ţări aflate la nivelul imediat
următor: Belgia, Regatul Unit,
ţările de Jos, Austria, Luxembourg,
Irlanda, Franţa, Slovenia, Cipru
i Estonia, care au performanţe
apropiate de media pentru UE-27.
Inovatori
moderaţi:
Italia,
Portugalia, Republica Cehă, Spania,
Ungaria, Grecia, Malta, Slovacia şi
Polonia, care au performanţe sub
media pentru UE27.
Inovatori
modeşti:
România,
Lituania, Bulgaria şi Letonia sunt
mult sub media pentru UE-27.
Motivele pentru care liderii în materie de inovare au succes
Ţările din vârful clasamentului pentru indicatorul compus în materie de inovare au în comun o serie de puncte forte
ale sistemelor lor naţionale de cercetare şi inovare, un rol cheie avându-l activitatea întreprinderilor şi colaborarea
dintre sectorul public şi cel privat. Deşi nu există o singură cale de a realiza performanţe de vârf în materie de
inovare, este clar că toţi liderii în materie de inovare, Finlanda, Suedia, Danemarca şi Germania, se caracterizează
prin cheltuieli mari în domeniul C&D, inclusiv ale întreprinderilor. Majoritatea liderilor în materie de inovare au,
de asemenea, performanţe foarte bune în privinţa altor indicatori de inovare asociaţi activităţilor întreprinderilor.
Cea mai inovatoare ţară din UE, Suedia, domină clasamentul în trei dintre cele 8 dimensiuni ale inovării: resurse
umane, finanţare şi asistenţă şi investiţiile întreprinderilor, în timp ce atât Germania, cât şi Danemarca, au cele
mai bune performanţe în privinţa a două dimensiuni ale inovării (colaborări şi antreprenoriat şi capital intelectual
vs inovatori şi efecte economice). Toţii inovatorii de vârf au performanţe bune şi în comercializarea cunoştinţelor
lor tehnologice.
Performanţa UE în comparaţii internaţionale
Ca şi anul trecut, cel mai mare decalaj apare în „activităţile întreprinderilor”, categorie în care UE-27 este în urmă
în ceea ce priveşte cheltuielile întreprinderilor în domeniul C&D, publicaţiile în comun ale sectorului public şi
privat şi, în raport cu SUA, în ceea ce priveşte sistemele de cercetare excelente şi atractive. Existenţa unor condiţii
generale mai bune pentru inovare nu va fi suficientă dacă UE nu poate atrage o proporţie mai mare de cercetători
de vârf, precum şi pe cei mai talentaţi cercetători tineri din lume.
Sursă: Comisia Europeană
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