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2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate 

generate de sectorul TIC și a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere



Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor ce vor fi
depuse în cadrul acţiunii 2.2.1 să se asigure trecerea de la
outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi
colaborarea între structurile de tip cluster din industria TIC,
inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea între
întreprinderile centrate pe domeniul TIC şi clusterele din
domeniu, pentru asigurarea unui acces rapid şi facil la
implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul
obţinerii de produse inovatoare.

Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei
investiţii iniţiale;

Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare
experimentală;

Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor;

Investiţii în proiecte de inovare de proces şi
organizaţionale.

Sprijinul va viza dezvoltarea de 
produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin:
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BENEFICIARI ELIGIBILI

✓ Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România,
centrate pe domeniul TIC

✓ Microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în
cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

✓ Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi,
întreprinderi mici, intreprinderi mijlocii care îşi
desfăşoară activitatea în România, în cadrul
clusterelor centrate pe domeniul TIC

Prin această linie de finanțare vor putea fi acordate
combinat ajutoare de stat și ajutoare de minimis.

➢ min. 500.000 euro (inclusiv cheltuielile aferente

ajutorului de minimis)

➢ max. 2.500.000 euro

Partea de ajutor de minimis nu poate fi mai mare de
200.000 de euro și nu poate acoperi mai mult de 20% din
valoarea eligibilă a proiectului.

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE



INTENSITATEA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL

Cheltuieli eligibile în funcţie de tipul 

de ajutor de stat prevăzut în 

Regulamentul CE nr. 651/2014 

Intensitatea maximă a ajutorului 

% din cheltuieli eligibile 

 

   Ajutoarele regionale pentru 

investiţii 

 
 

 

    Ajutoarele pentru proiecte de 

cercetare şi dezvoltare – dacă 

partea din proiect care beneficiază 

de ajutor se încadrează în 

cercetare industrială sau 

dezvoltare experimentală 

 

Microîntreprinderi şi 

întreprinderi mici 
Întreprinderi mijlocii 

Dezvoltare experimentală 

45% 35% 

60% * 50% * 

Cercetare industrială 

70% 60% 

80% * 75% * 

Ajutoarele pentru inovare 

destinate IMM-urilor 
50% 

   Ajutoarele pentru inovarea de 

proces şi organizaţională 
50% 

Ajutor de minimis 
100%, maxim 200.000 euro în condițiile schemei de ajutor de minims şi nu 

mai mult de 20% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiect 

 

Regiunea de 

implementare a 

proiectului 

Tip IMM 

Perioada de acordare a 

ajutorului 1/01/2018 - 

31/12/2020 

Regiunile Centru, Sud 

Muntenia, Nord Est, 

Sud Est, Nord Vest, 

Sud Vest Oltenia 

Micro şi Mici 70 

Mijlocii 60 

Regiunea Vest şi Jud. 

Ilfov 

Micro şi Mici 55 

Mijlocii 45 

Bucureşti 
Micro şi Mici 30 

Mijlocii 20 

 

POC 2.2.1. - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de 
sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de 

clustere



CHELTUIELI ELIGIBILE
✓ Achiziţionarea de hardware TIC şi a altor dispozitive

aferente

✓ Amenajarea data center în care se vor instala
echipamentele TIC achiziţionate prin proiect

✓ Achiziţionarea aplicaţiilor software/licenţelor
necesare implementării proiectului, configurarea şi
implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea
diverselor structuri de date existente, realizarea unui
website/ portal şi achiziţionarea numelui de domeniu,
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de
semnătură electronică

✓ Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi
membri ai personalului auxiliar, în măsura în care
aceştia sunt angajaţi în proiect;

✓ Cheltuieli cu instrumente şi echipamente

✓ Cheltuielile aferente cercetării contractuale,
cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu
licenţă din surse externe

✓ Materiale consumabile şi alte produse similare
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✓ Cheltuielile pentru detaşarea de personal cu înaltă
calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a
cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare

✓ Cheltuielile cu personalul implicat în implementarea
proiectului pentru alte activități decât cele susținute
prin schema de ajutor de minimis;

✓ Cheltuieli privind cercetarea de piată

✓ Cheltuieli de informare şi publicitate

✓ Cheltuieli de promovare a produsului/ serviciului
dezvoltat prin proiect

✓ În cazul proiectelor de cercetare industrială sau
dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a
rezultatelor proiectului pe scară largă

✓ Servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii

✓ Cheltuieli cu servicii de consultanţă

✓ Cheltuieli legate de pregătirea personalului care va
asigura mentenanţa aplicaţiei / produsului / serviciului
software dezvoltat, dacă acesta este angajat al
beneficiarului

✓ Birotică.
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Criterii Punctaj maxim 

1 - RELEVANTA 36 

1.1 Contribuţia proiectului la obiectivele programului 17 

a) Măsura în care proiectul contribuie la realizarea 
obiectivului specific 2.2 „Creşterea contribuţiei sectorului TIC 
pentru competitivitate economică” 

7 

b) Masura in care produsul / serviciul / aplicația este/va fi 
rezultatul unei cooperari cu o intreprindere sau cu membrii 
clusterului centrat pe domeniul TIC 

5 

c) Măsura în care, după implementarea proiectului, pentru 
integrarea produsului / serviciului / aplicaţia către piaţă, vor 
fi implicate şi alte intreprinderi sau alţi membri ai clusterului 

5 

1.2 Contribuţie la dezvoltarea sectorului 19 

a) Măsura în care produsul / serviciul / aplicaţia aduc 
îmbunătăţiri semnificative la nivelul sectorului de activitate 
căruia se adresează 

7 

b) Măsura în care produsul / serviciul / aplicaţia 
acoperă/integrează mai multe sectoare de activitate 

6 

c) Măsura în care dezvoltarea produsului / serviciului / 
aplicaţiei va genera know-how transferabil la nivelul altor 
sectoare 

6 

2 – EFICIENȚA  20 

2.1 Capacitatea de implementare a proiectului 5 

a) Existenţa unei echipe de proiect experimentate 
(management si tehnica), coerent structurată în acord cu 
activităţile proiectului 

5 

2.2 Calitatea proiectului propus 15 

a) Gradul de pregătire/maturitate al proiectului 5 

b) Corelarea între activităţile propuse, resursele necesare, 
calendarul de implementare şi scopul proiectului și buget 

5 

c) Metodologia de implementare a proiectului si riscurile 
asumate 

5 

 

GRILĂ DE EVALUARE TEHNICO-ECONOMICĂ



3 – IMPACTUL 26 

3.1 Impactul socio-economic 11 

a) Produsul/serviciul/aplicaţia se adresează unui domeniu de 
specializare inteligentă sau competitiv identificat printr-o 
strategie. 

6 

b) Contribuţia la aplicarea principiilor orizontale din Acordul 
de Parteneriat (SECŢIUNEA 1B - Aplicarea principiilor 
orizontale menţionate la articolele 5, 7 şi 8 din Regulamentul 
UE nr. 1303/2013) 

5 

3.2 Impactul proiectului asupra dezvoltării clusterului sau a 
creşterii competitivităţii întreprinderii 

15 

a)  Masura in care proiectul propus va contribui la 
intensificarea activitatilor de inovare in cadrul intreprinderii 
sau in cadrul clusterului 

5 

b) Măsura în care proiectul va genera noi activităţi / 
colaborări / proiecte 

5 

c) Impactul finanţării nerambursabile asupra competitivităţii 
întreprinderii (scenariu cu proiect vs. scenariu fără proiect) 

5 

4 - SUSTENABILITATE  18 

4.1    Distanţa faţă de piaţă a produsului /  serviciului / 
aplicaţiei 

10 

a) Validarea produsului/serviciului/aplicaţiei de către piaţă – 
măsura în care cererea de piaţă poate fi documentată prin 
studii de piaţă, testări, precomenzi, contracte, campanii de 
crowdfounding etc. 

5 

b)  Existenţa unor canale de comercializare şi distribuţie a 
produsului/serviciului/aplicaţiei realizate prin proiect, clar 
identificate, proprii sau disponibile prin terţi 

5 

4.2 Capacitatea solicitantului de a menţine rezultatele        
proiectului 

8 

a) Sustenabilitatea financiara a investiţiei (rentabilitatea 
investiţiei) - RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 
3 ani după finalizarea proiectului/Ci. Profit din exploatare 
incremental = Profitul din exploatare obţinut cu proiect – 
profitul din exploatare obţinut fara proiect. Ci= valoarea 
totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului. 
1%≤RI ≤ 3% – 1 punct 
3%<RI ≤ 5 % – 2 puncte 
RI> 5%    - 3 puncte 

3 

b) Capacitatea solicitantului de a asigura / atrage finanţare 
pentru menţinerea şi dezvoltarea produsului / serviciului / 
aplicaţiei după finalizarea proiectului 

5 

TOTAL PUNCTE 100 
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SERVICII OFERITE DE ZAGO DEVELOPMENT:

ANALIZE MENTINERE INVESTITIE

RAPOARTE DE DURABILITATE URMARIRE ATINGERE INDICATORI

IMPLEMENTARE

PROIECT

CERERI DE 
RAMBURSARE

CERERI DE PLATA
RAPOARTE DE 

PROGRES

PROCEDURI DE 
ACHIZITII

PUBLICE/PRIVATE

ELABORARE PROIECT

CERERE DE 
FINANTARE

PLAN DE 
AFACERI

DECLARATII ANEXE
STUDIU DE 
FEZABILITA

TE

ANALIZE 
COST-

BENEFICIU

ANALIZA OPORTUNITATI

DE FINANTARE

ANALIZA DE ELIGIBILITATE



Vă mulțumim pentru interesul manifestat
față de serviciile prestate de societatea
ZAGO DEVELOPMENT SRL-D.

• CUI: 34958718, Nr. ORC: J40/10794/2015

• Sediu Social: Aleea Baiut, Nr. 9A, sector 6, Bucuresti

• Tel: 0747 010 793/0741 611 113

• E-mail: office@zagodevelopment.ro

• Website: www.zagodevelopment.ro
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