Proiecte Cercetare-Dezvoltare-Inovare pan-europene dezvoltate in
cadrul Initiativei EUREKA
EUREKA – este o retea reputata de cooperare paneuropeana
In cadrul EUREKA proiectul este propus de un agent
economic in colaborare cu alti agenti economici şi / sau
entitati de cercetare din alte State Membre sau tari
asociate/partenere UE, din domeniul de activitate al
acestuia/acestora.
Se finanteaza PROIECTE DE CERCETARE –
DEZVOLTARE - INOVARE, reprezentând proiecte de
inovare şi transfer tehnologic pentru produse /
tehnologii / servicii şi pot fi încadrate în una din
următoarele subcategorii: PDP – proiect dezvoltare produs, PDT – proiect dezvoltare
tehnologie, PDS – proiect dezvoltare serviciu.
Proiectele EUREKA traditionale au drept baza de selectie evaluarile nationale ale fiecarui stat
participant. Proiectele sunt finantate dupa ce obtin acceptul la finantare in toate tarile
participante.
Pot aplica in cadrul EUREKA organizatii (IMM-uri, centre de cercetare, universitati) din 41 de
state: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Macedonia,
Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg,
Malta, Monaco, Muntenegro, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Romania, Federatia rusa,
San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elvetia, Turcia, Ucraina, Marea Britanie,
si in plus: Albania, Bosnia-Hertegovina, Canada, Coreea de Sud.
Propunerile de proiecte sunt generate în reţea, primesc E!Label (numar de inregistrare), iar
apoi supuse evaluarilor naţionale pentru stabilirea celor care vor fi finanţate.
Proiectele se finanţeaza din fondurile naţionale ale fiecarui stat participant in proiect.
Proiectul este aprobat numai dupa obtinerea finantarii in cel putin doua din tarile
participante.
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Organizatii eligibile din Romania:
Agentul economic coordonator (SRL-uri, SA-uri) al consortiului national implicat in derularea
proiectului in calitate de Beneficiar.
Agenti economici in parteneriat cu universitati publice si private, institute de cercetare,
organizatii de cercetare in calitate de Parteneri.
Conform ghidului solicitantului, agentul economic este o intreprindere care presteaza
activitati cu caracter economic, respectiv activitati care constau in oferirea de bunuri si/sau
servicii pe piata.
Intreprinderi mici:
- au mai puţin de 49 de salariati;
- o cifra de afaceri anuala neta sau deţin active totale de pana la 10 milioane euro.
Intreprinderi mijlocii:
- au intre 50 si 249 de salariati;
- cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei sau detin active
totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro;
Intreprinderi mari:
-peste 250 de salariaţi;
- cifra de afaceri anuala neta mai mare de 50 milioane euro, echivalent in lei sau detin active
totale in lei mai mari de 43 milioane euro;
Limita maxima de finantare este de maxim 500.000 lei/an , cu respectarea Schemei de ajutor
de stat N542/2007 C2007(6545).
Activitati eligibile:
activitati de cercetare industriala;
activitati de dezvoltare experimentala (independente sau in colaborare);
studii de fezabilitate tehnica pentru cercetare industriala si dezvoltare experimentala;
protejarea drepturilor de proprietate industriala si intelectuala pentru cercetare
industriala si dezvoltare experimentala;
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Totalul activitatilor de cercetare industriala trebuie sa nu depaseasca 40% din valoarea
finantata de la buget a proiectului iar totalul activitatilor de dezvoltare experimentala sa fie
mimim 60% din valoarea finantata de la buget a proiectului.
Evaluarea: dupa obtinerea numarului de inregistrare european evaluarea în vederea acceptării
la finantarea naţionala se face în fiecare ţară în parte conform regulilor stabilite de acestea.
Consortiul: este constituit din minim doua entitati rezidente in minimum doua state partenere
in cadrul EUREKA.
Obtinerea numerelor de inregistrare la nivel european (E!Label) si depunerea la nivel
national a proiectelor se face in mod continuu.
Tipuri de cheltuieli eligibile
Cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu personalul (cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar
angajaţi pe perioada derulării proiectului de cercetare conform legislaţiei în vigoare).
Plafoane cheltuieli salarizare
Nr.
crt

Nivelul
studiilor

Functia/Gradul profesional

Limita maxima
in
euro/om/luna

1.

Superioare

CS I, CS II, IDT I, IDT II, profesor universitar, 4300
conferenţiar
universitar,
director
program/proiect

2.

Superioare

CS III, IDT III, CS, IDT, lector universitar, 2900
asistent universitar,
şef program/proiect,
responsabil proiect

3.

Superioare

Asistent de cercetare, doctorand, masterand

4.

Superioare TI, TII, TIII, TS, altele
si/sau medii

1900
1000

Cheltuieli cu logistica
a. cheltuieli de materiale, componente, module funcţionale, dispozitive, subansamble,
consumabile şi produse similare necesare pentru activitatea de cercetare industrială şi
dezvoltare experimentală;
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b. cheltuieli de capital: cheltuieli pentru achiziţii de instrumente şi echipamente necesare
pentru realizarea proiectului de cercetare.
c. cheltuieli cu servicii executate de terţi (achiziţii de cunoştinţe tehnice şi de brevete sau de
drepturi de utilizare a acestora din surse externe la preţul pieţii, achiziţii de servicii de
consultanţă şi servicii echivalente folosite exclusiv pentru activitatea de cercetare industrială şi
dezvoltare experimentală, studii de fezabilitate tehnică activităţile de cercetare industrială şi
dezvoltare experimentală, cheltuielile eligibile pentru protejarea drepturilor de proprietate
intelectuală)
Cheltuieli de deplasare - 5% din valoarea finanţării de la bugetul de stat.
Cheltuieli de regie - 15% din valoarea cheltuielilor directe.
Durata maxima a proiectului: 36 de luni.
Tipul
organizatiei

% de finantare Costuri maxime
din
totalul
cheltuielilor
eligibile

IMM-uri

Pana la 50%

Pana
la
300000lei/an Schema de ajutor de stat
(~75.000euro/an)
N542/2007 C2007(6545)

Companii
mari

Pana la 50%

Pana
la
300000lei/an Schema de ajutor de stat
(~75.000euro/an)
N542/2007 C2007(6545)

Universitati

Pana la 100%

Pana
la
300000lei/an Universitatile din Romania pot
(~75.000euro/an)
aplica numai in parteneriat cu
agenti economici din Romania

Centre
de Pana la 100%
cercetare

Pana
la
300000lei/an Universitatile din Romania pot
(~75.000euro/an)
aplica numai in parteneriat cu
agenti economici din Romania

Altele

Pana
la
300000lei/an Universitatile din Romania pot
(~75.000euro/an)
aplica numai in parteneriat cu
agenti economici din Romania

Pana la 100%
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Tipul întreprinderii:
Categoria de activitate (ce poate primi
finanţare de la buget):
Cercetare industrială [CI]
Cercetare industrială [CI]
Dezvoltare experimentală [DE]
Dezvoltare experimentală [DE]
Studii de fezabilitate tehnică [S] (pentru
cercetare industrială [CI] sau dezvoltare
experimentală [DE])
Protejarea drepturilor de proprietare
intelectuală (pentru cercetare industrială
sau dezvoltare experimentală) [P]

Proiecte CDI orientate
mari

mijlocii

mici

50%

60%

70%

65%

75%

80%

25%

35%

45%

65%

75%

40%

50%

-

60%

70%

-

35%

45%

Informatii suplimentare:
SC ProSupport Consulting SRl
T: 0040744474232; F:0040332461232
Email: office@prosupport.ro
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