PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL
“CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”
– măsuri active şi în curs de activare –

Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie
1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în
special a IMM
a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii
tangibile şi intangibile








crearea unei noi unităţi de producţie (firmă/ secţie/ instalaţie), inclusiv transferul unei
unităţi de producţie existente ca urmare a deciziei autorităţilor publice româneşti;
extinderea unei unităţi existente pentru creşterea capacităţii de producţie;
diversificarea producţiei unei unităţi existente, prin lansarea de noi produse sau servicii;
modernizarea întreprinderii, inclusiv schimbări în procesul de producţie al unei unităţi
existente;
echipamentele pentru protecţia mediului, reciclarea deşeurilor, tratarea apelor reziduale, se
finanţează numai în legătură cu investiţiile menţionate anterior;
achiziţionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licenţe, know-how sau
soluţii tehnice nebrevetate;
instruire specializată, strict legată de activităţile de investiţii specificate mai sus.

b) Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale







implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii (ex. ISO 9001),
management integrat, alte scheme de certificare;
implementarea şi certificarea sistemelor de management al mediului (ISO 14001) sau
certificarea voluntară de mediu (EMAS);
etichetarea ecologică a produselor şi serviciilor;
crearea şi modernizarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări;
pregătirea personalului strict legată de activităţile precizate mai sus.

c) Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare




elaborare de studii de piaţă şi activităţi de promovare;
participarea la târguri internaţionale, expoziţii şi misiuni economice;
achiziţia de servicii de consultanţă specializată.
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1.2. Accesul IMM la finanţare





contra - garantarea creditelor;
înfiinţarea şi dezvoltarea fondurilor locale/regionale de garantare;
înfiinţarea de firme de capital de risc;
alte activităţi derulate de fondul Jeremie (Jeremie Holding Fund) şi de intermediarii
financiari.

1.3. Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului:
a) Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes naţional şi
internaţional


dezvoltarea incubatoarelor de afaceri.

b) Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor









Achiziţionarea de servicii de consultanţă calificată în următoarele domenii:
dezvoltarea de strategii bazate pe soluţii inovative pentru crearea de noi produse/servicii;
studii de fezabilitate şi pre-fezabilitate privind implementarea tehnologiilor eco-eficiente,
tehnologii şi produse competitive;
management, marketing şi activităţi de promovare;
consultanţă financiară;
inovare şi drepturi de proprietate intelectuală;
tehnologia informaţiei şi e-business;
managementul resurselor umane;
transferul afacerii.

c) Sprijin pentru integrarea întreprinderilor în lanţurile de furnizori sau clustere
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Axa Prioritară 2: Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate
2.1. Cercetare & Dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetaredezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie









activităţi pentru realizarea documentaţiilor pregătitoare nefinanţate public anterior – plan
de afaceri, studiu de piaţă, etc. (pentru organizaţii de cercetare);
activităţi de cercetare industrială/aplicativă;
activităţi de dezvoltare precompetitivă /experimentală;
diseminarea rezultatelor (pentru organizaţii de cercetare);
protejarea drepturilor de proprietate industrială (pentru organizaţii de cercetare şi IMMuri);
transfer tehnologic (pentru organizaţii de cercetare):
o vânzarea de licenţe şi brevete;
o dezvoltare de spin-off de natură internă;
management de proiect (pentru organizaţii de cercetare).

2.2. Investiţii pentru infrastructura de CDI
Operaţiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C&D existente şi crearea de noi
infrastructuri C&D (laboratoare, centre de cercetare)
Activităţi pentru realizarea infrastructurii:
 realizare studiu de fezabilitate;
 realizare proiect tehnic;
 organizare licitaţii publice;
 modernizarea clădirilor/spaţiilor C&D;
 construcţie/ extindere clădiri institute/ centre/ laboratoare C&D – numai pentru proiecte
mari;
 achiziţionarea de aparatură, instrumente, echipamente pentru cercetare (inclusiv hardware
şi software pentru C&D);
 instalarea şi punerea în funcţiune a infrastructurii;








Activităţi pentru întărirea capacităţii administrative:
consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional;
consultanţă pentru valorizarea rezultatelor din cercetare;
consultanţă privind accesul la instrumente financiare;
activităţi de imagine şi promovare;
accesul la baze de date şi publicaţii;
achiziţia de bunuri IT tangibile/intangibile pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei
(echipamente IT, programe de administrare, alte echipamente de gestionare a informaţiei);
management de proiect.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenţă
 activităţi pentru realizarea infrastructurii (facilităţi comune: centre de perfecţionare şi
cercetare, infrastructuri de cercetare cu acces deschis pentru membrii polului: laborator,
facilitate de testare; infrastructuri de reţele de bandă largă);
 activităţi pentru animarea polului:
 marketing în recrutarea noilor companii care iau parte la pol;
 managementul facilităţilor comune cu acces deschis ale polului;
 organizarea de programe de perfecţionare, workshop-uri şi conferinţe pentru schimbul de
cunoştinţe şi realizarea legăturilor între membrii polului.
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Axa Prioritară 3: Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi
public
3.1. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
Operaţiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe








conectarea la Internet prin conexiuni broadband (activitate obligatorie pentru toate
proiectele);
achiziţionarea de echipamente TIC şi periferice;
construirea reţelei LAN necesară pentru implementarea proiectului;
achiziţionarea licenţelor software necesare operării calculatoarelor tip desktop/portabile şi
achiziţionarea pachetului software tip office;
achiziţionarea unui website, achiziţionarea domeniului pentru acest website – obligatoriu
(în cazul în care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finanţare);
achiziţionarea unui nume de domeniu nou “.ro”;
achiziţionarea şi implementarea soluţiei de semnătură electronică.

3.3. Dezvoltarea e-economiei
Operatiunea 1: Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor
aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor
Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de
consultanţă şi training specializat necesare pentru:
 implementarea sau extinderea sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning);
 implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii (CRM – Customer
Relationship Management);
 implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătăţirea
managementului ciclului de viaţă al produselor;
 implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business
intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.
Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi alte soluţii
electronice pentru afaceri
Achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC şi alte mijloace fixe necesare, servicii
de consultanţă şi training specializat pentru:
 implementarea de sisteme informatice de comerţ electronic;
 implementarea de sisteme informatice pentru licitaţii electronice;
 implementarea de sisteme informatice pentru tranzacţii electronice securizate;
 implementarea de sisteme informatice de e-payment (plăţi electronice);
 implementarea de sisteme de e-learning (învăţământ la distanţă) pentru IMM-uri;
 implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activităţii
companiei.
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