
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

CABINET VICEPRIM-MINISTRU
Nr.59424/20.08.2014

C~tre: Domnul Clprian MORCAN,
Consultant, Cluster AgroTransilvania

Domnul Alexandru TULAI,
Preşedinte, Cluj IT Cluster

Domnul Csaba LACZKO,
Preşedinte, Cluster Mobilier Transilvan

Domnul Felix ARION,
Director General, Cluster AgroTransilvania

Doamna Bianca MUNTEAN,
Director executiv, Cluster ITechSylvania - ARIES Transilvania

Domnul Radu Adrian MLEŞNITĂ,
Preşedinte, Transilvania LifeStyle Cluster

Ref: MEMORIU privind semnalarea sprijinului insufident dedicat dezvoltării unui
mediu de afaceri competitiv pentru perioada de programare 2014-2020

Stimat~ Doamnă,
I
I
f

Stimate Domn,

\
1,

Ca urmare a analizării propunerilor dumneavoastră prezentate În "Memoriul privind
semnalarea sprijinului lnsuflcient dedicat dezvoitărl! unui mediu de afocert competitiv
pentru perioada de programare 2014-2020", vă precizăm următoarele:

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Priorltară 1 - Promovarea
transferului tehnologic vor fi finanţate activităţi specifice realizării de investiţii iniţiale
pentru dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic de' tipul creărll,
modernizării şi extinderii entităţilor de inovare şi transfer tehnologie, inclusiv dotarea
cu echipamente, precum şi achiziţionarea de servicii tehnologice specifice, În scopul
creşterii inovării În firme.

Potenţialii beneficiari vor fi toate acele entităţi juridice care furnizează activităţi de
transfer tehnologic, conform legislaţiei În vigoare (OG 57/2002 privind cercetarea
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ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică şi HG 406/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acredItarea
entltăţllor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea
de susţinere a acestora), respectiv: incubatoare tehnologice şi de afaceri, centre de
transfer tehnologic, centre de informare tehnologică, parcuri ştllnţifice şi tehnologice,
oficiI de legătură cu Industria etc, publice sau prlvate:

Alocarea fInanciară din fonduri comunitare (FEDR) pentru această axă prlorltară a fost
suplimentată de la 90 mIlioane euro, iniţial, la 165 milioane euro, în prezent, la care se
vor adăuga contribuţia de la Bugetul de Stat şI contribuţia proprie a beneficiarului.

Axa Prloritar6 2 a Programului Operaţional Regional 2014-2020, respectiv
Tmbundtătirea competltlvităţii fntreprinderilor mici fi mijlocii vizează, prin priorltatea
de investiţii 2.1, sprijinirea activităţilor de construcţie, modernizare şi extindere a
spaţiului de producţie şl/ sau servicii pentru mlcroîntreprinderi, inclusiv dotarea cu
active corporala şi necorporale, precum şi crearea, modernizarea, extinderea
incubatoarelor şi acceleratoarelor de afaceri, Inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Potenţialii beneficiari ai priorităţii de investiţIe 2,1 sunt microîntreprinderile, respectiv
incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri.

Totodată, prin prioritatea de investitii 2.2 se) vor spriJlnii activItăţi de construcţie,
modernizare şi extindere a spaţiului de producţie şi/sau servicII, inclusiv dotare cu
active corporale şi necorporale, activităţi necesare pentru parcurgerea şi
Implementarea procesului de certiflcare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese
specifice, precum şi promovarea produselor şi servlclllor. Potenţialii beneficiari ai

I
priorităţii de investiţii 2.2 sunt IMM~urile.

,,
Alocarea totală din fonduri cornunltare (FEDR) pentru Axa Prlorltară 2 este de 700
milioane euro, la care se adaugă con~'ribuţia de Bugetul de Stat şi contribuţia proprie a
beneficiaruluI., \

Având În vedere faptul că nevoile 'de finanţare În domeniul IMM~urilor depăşesc
semnificativ alocările disponibile, pentru obţinerea unul efect multiplicator cât mai
ridicat pentru fondurile dlsponlblle, AMPOR analizează posibilitatea utilizării
instrumentelor financiare În cadrul priorităţii de investiţii 2,2, În acest, sens, În
conformitate cu prevederile articolului 37 dIn Regulamentul CE 1303/2013, se află În
desfăşurare o analiză ex-ante privind oportunitatea utilizării instrumentelor financiare
pentru sprijinirea IMM~urilor,

Mai multe detalii privind actlvltătlle finanţate şi potenţialii beneficiari ai Prograrnuhn
Operaţional Regional 2014~2020, pot fi consultate accesând următorulllnk:

http://www.inforegl0.ro/images/programare2014~2020/POR%202014-2020%20·
%20iulie%202014.pdf
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Pe de altă parte, Programul Operaţional Competitivitate 2014R2020, gestionat de
Ministerul Fondurilor Europene va finanţa, prin Axa Prloritară 1 • Cercetare,
dezvoltare tehnologică şi lnovore (COl) fn sprijinul competitiv/făţ;; economice şi
dezvoltării afacerilor, activităţi pentru creşterea cercetării - dezvoltării - inovării
prlvate, cu scopul de a stimula inovarea la nivelul operatorilor economici, sprijinirea
infrastructurilor de cercetare - dezvoltare şi a capacităţii de CI dezvolta centre de
excelenţă, bazate pe clustere de competitivitate existente sau viitoare şi conectate cu
centre de cercetare - dezvoltare - Inovare în cadrul unor poli de creştere, precum şi
promovarea unui mediu favorabil inovărli În mediul de afaceri, prin dezvoltarea de
produse şi servicii, transfer tehnologic, crearea de reţele şi clustere.

De asemenea, prin Axa Priorltară 2 - Tehnologia lnţormaţlel si Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie digitală competitivd, Programul OperaţIonal CompetitIvitate
2014-2020 se vor finanţa activităţi pentru sprijinirea creşterii valorii adăugate generate
de sectorul TIC şi a inovării În domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de
com petltivitate.

Mai multe detalii privind activităţile flnanţate şi potenţialii beneficiari ai Programul
Operaţional Competitivitate 2014~2020, pot fi consultate accesând următorullink:,
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker users/cd25a597fd-62/2014-
2020!po/VO.POC.2014-2020.pdf

Tn ceea ce priveşte Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD),
conform Acordului de Parteneriat, aprobat de către Comisia Europeană, Fondurile
Europene Structurale şi de Investiţii pentru perioada 2014-2020 vor contribui la
proiectele SUERD pe baza evaluăm nevoilor, În limita sumelor alocate care vor fi
estimate la nivelul fiecărui program, prioritizarea proiectelor urmând a fi legată de
priorităţile strategiei macro-terttcrlale. Astfel, pentru Judeţele dunărene concentrarea

\
se va face pe investiţii privind infrastructura, În timp ce celelalte tipuri de investiţii vor
acoperi întreg teritoriul României.

Cu stimă,

MINISTRUL DEZVOLTĂRII

LIVIU
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