Intrebari frecvente Proiecte EUREKA Traditional (Network), EUREKA – Cluster,
Eurostars – competitie 2016
1. Care este valoarea finantata/an de la bugetul de stat a proiectelor EUREKA ?
Finantarea de la buget a proiectelor este de maxim 500.000 lei/an/proiect EUREKA
Traditional (Network) si de maxim 700.000 lei/an/proiect EUREKA Cluster si Eurostars.
2. Care este durata unui proiect EUREKA?
Durata este de maxim 36 luni, la care se adauga o perioada de monitorizare a efectelor
economice de pana la 36 luni.
3. Directorul de proiect trebuie sa fie doctor in stiinte?
Nu.
4. Propunerea de proiect poate fi depusa doar de o intreprindere?
Da.
5. Propunerea de proiect poate fi depusa de o organizatie de cercetare?
Nu, propunerea de proiect este depusa de o intreprindere.
6. Care este componenta consortiului pentru o propunere de proiect?
Coordonatorul proiectului este o intreprindere mica, mijlocie sau mare, care poate avea ca
parteneri atat intreprinderi, cat si organizatii de cercetare.
7. Intreprinderile participante trebuie sa aiba in obiectul de activitate un cod CAEN de
cercetare?
Da, intreprinderile participante trebuie sa aiba cod CAEN de cercetare, principal sau
secundar.
8. Cate propuneri de proiect, depuse de o intreprindere intr-o sesiune de evaluare, pot fi
acceptate la finantare?
Intr-o sesiune de evaluare se accepta la finantare un singur proiect/intreprindere
coordonatoare pentru fiecare tip de proiect EUREKA Traditional si EUREKA Cluster.
9. O intreprindere infiintata in anul 2015 poate depune o propunere de proiect?
Nu, intreprinderile coordonatoare trebuie sa aiba activitate economica de cel putin trei ani.
10. Daca intreprinderea coordonatoare are pierdere in ultimul an financiar, poate depune o
propunere de proiect?
In aceasta situatie, intreprinderea poate depune o propunere de proiect numai daca media
rezultatelor financiare pentru ultimii trei ani este pozitiva.
11. Care sunt ultimii trei ani financiari luati in calcul pentru indeplinirea criteriilor de
eligibilitate?
Pentru sesiunea II de evaluare, ultimii trei ani financiari sunt 2013, 2014 si 2015.

12. Toate intreprinderile din consortiu trebuie sa respecte conditiile referitoare la profit si
durata de functionare de minim 3 ani, din criteriile de eligibilitate?
Da.
13. Ce tipuri de activitati se pot finanta de la bugetul de stat?
Se pot finanta de la bugetul de stat urmatoarele tipuri de activitati: cercetare industriala,
dezvoltare experimentala si activitati de inovare. Activitatile de dezvoltare experimentala
trebuie sa fie de minim 50% din valoarea finantata de la buget a proiectului.
14. Cum se finanteaza tipurile de activitati?
Activitatile se finanteaza in conditiile reglementate de Schema de ajutor de stat aprobata
prin Decizia presedintelui ANCSI nr. 9281/13.08.2015.
15. Cine suporta cota de cofinantare pentru organizatiile de cercetare?
Coordonatorul si intreprinderile partenere din consortiu vor suporta cota de cofinantare
pentru organizatiile de cercetare.
16. Cheltuielile de deplasare sunt eligibile de la bugetul de stat?
Nu, cheltuielile de deplasare sunt eligibile numai din surse proprii.
17. Cheltuielile de diseminare sunt eligibile de la bugetul de stat?
Nu, cheltuielile de diseminare sunt eligibile numai din surse proprii.
18. Care este punctajul minim pentru ca o propunere de proiect sa fie acceptata la finantare?
O propunere de proiect poate sa fie finantata daca a obtinut in cadrul procesului de
evaluare un punctaj de minim 340 puncte.
19. O propunere de proiect care nu a obtinut punctajul minim de 340 puncte poate fi redepusa?
Orice propunere de proiect care nu a obtinut punctajul minim necesar pentru finantare,
poate fi imbunatatita si redepusa in sesiunile urmatoare de evaluare.

