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ACTIVITATI DE CD, INOVARE SI DEMONSTRARE

DISEMINARE DE INFORMATII

DEZVOLTAREA CUNOSTINTELOR

STIMULAREA CERCETARII

CONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE INSTITUTIONALA 
SI EXCELENTA TEHNOLOGICA

PARTENERIAT INTERNATIONAL

STIMULAREA INTREPRINDERILOR SI DIFUZIA 
INOVARII

DEMONSTRAREA SI VALORIFICAREA 
REZULTATELOR

SPRIJIN LOGISTIC

STIMULAREA CERCETARII

PARTENERIAT INTERNATIONAL

SPRIJIN LOGISTIC
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I. PENTRU PROIECTE CD: II. PENTRU PROIECTE AS:

ACTIVITATI ELIGIBILE
(cf. HG 1579/2002)
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CHELTUIELI ELIGIBILE
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Cheltuieli de personal (inclusiv pentru tineri cercetători)

Alte cheltuieli de personal: 

-cheltuieli de deplasare în ţară; 

-cheltuieli de transport internaţional pt. personalul partenerului român

-cheltuieli ocazionate de invitarea în ţară a partenerului francez pe

cheltuiala părţii române, conform Ordonanţei nr. 80/2001 cu modificările şi

completările ulterioare şi HG nr. 552/1991 cu modificările şi completările

ulterioare;

Cheltuieli materiale şi servicii; 

Cheltuieli indirecte - maxim 20% din costurile totale directe; 

Cheltuieli cu dotări independente - reprezintă maxim 20 % din

valoarea totală alocată proiectului de partea română: 

Echipamente

Calculatoare electronice şi echipamente periferice

I. PENTRU PROIECTE CD:
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Alte cheltuieli de personal:

cheltuieli de transport internaţional pt. personalul partenerului 

român;

cheltuieli ocazionate de invitarea în ţară a partenerului francez

pe cheltuiala părţii române, conform Ordonanţei nr. 80/2001 cu

modificările şi completările ulterioare şi HG nr. 552/1991 cu modificările

şi completările ulterioare;

II. PENTRU PROIECTE AS:
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Procentul maxim din cheltuielile totale eligibile

suportat din fondurile publice

Tipul

organizatiei

Întreprinderi mari,

Întreprinderi Întreprinderi Organizaţii

grupuri şi asociaţii

medii mici de cercetare

Tipul de întreprinderi

activităţii

Cercetare fundamentală 100% 100% 100% 100%

Cercetare industrială /

65% 75% 80% 100%

aplicativă

Dezvoltare experimentală 40% 50% 60% 100%
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VALOAREA FINANŢĂRII PUBLICE

Pentru partenerul român, intensitatea maximă a finanţării de la

bugetul de stat atât pentru proiectele de cercetare-dezvoltare cât

şi pentru proiectele privind acţiunile suport este de 100 %.

Valoarea maximă alocată din fonduri publice partenerului român

pentru proiectele de cercetare-dezvoltare este de:

- 400.000 lei pentru un proiect cu o durată de 2 ani;

- 600.000 lei pentru un proiect cu o durată de 3 ani.

Valoarea maximă anuală alocată este de 200 000 lei pe an.

Valoarea maxima alocata din fonduri publice partenerului român

pentru proiectele privind acţiunile suport este de 30.000 lei.


