
Criterii de inovare * 

(1) Compania intenţionează să producă/ dezvolte/ implementeze (i) produse, procese sau servicii, (ii) 

metode de producţie sau distribuţie, sau (iii) inovaţii de proces sau organizaţionale inclusiv modele de 

afaceri inovatoare care implică un risc de eşec tehnologic, industrial sau de afaceri conform termenilor 

de referinţă (ex: digitalizare, echipamente noi ce restructurează procesul de producţie, introducerea unor 

produse sau procese noi pe piaţa locală)** SAU

(2) Compania se află într-un proces de dezvoltare accelerată, înregistrând o creştere medie anuală de 

20% (excluzând achiziţia altor afaceri) în ultimii 3 ani în ceea ce priveşte cifra de afaceri sau numărul de 

angajaţi (pornind de la un minim de 10 angajaţi la momentul de referinţă)*** SAU

(3) Compania are mai puţin de 7 ani de activitate şi costurile de cercetare & inovare reprezintă cel puţin

5% din totalul costurilor operaţionale pentru ultimii 3 ani, SAU

(4) Compania a primit formal granturi, împrumuturi sau garanţii din partea programelor europene de 

susţinere a  cercetării şi inovării (Orizont 2020, FP7, Joint Technology Initiatives, Eurostars etc) în 

ultimele 36 luni, SAU

(5) Compania a primit un premiu pentru cercetare & dezvoltare sau inovare din partea instituţiilor UE sau 

a unui organism UE în ultimele 24 de luni, SAU

(6) Compania a înregistrat cel puţin un drept tehnologic (brevet, modele de utilitate, desene şi modele, 

certificate suplimentare de protecţie, etc), SAU

(7) Compania se află în stadiu incipient şi un investitor de tip venture capital sau business angel a 

investit în ea în ultimele 24 luni, sau are un fond de investiţii sau business angel ca acţionar, SAU

(8) Compania va folosi serviciile de consultanţă pentru a intra pe piaţă cu un nou produs sau pentru a 

intra pe o piaţă nouă, unde costurile aferente intrării pe piaţă (costul investiţional etc) sunt mai mari 

decât 50% din cifra de afaceri medie a ultimilor 5 ani, SAU

(9) Compania are sediul înregistrat într-un parc tehnologic, ştiinţific sau de inovare, sau într-un cluster 

tehnologic sau incubator, oricare dintre aceste structuri având activităţi de cercetare & inovare.

* Fiecare proiect propus și fiecare companie aplicantă se analizează individual, iar îndeplinirea criteriilor de eligibilitate de 

către o companie nu garantează finanțarea proiectului propus

** În cazul companiilor care se încadrează în criteriul (1) produsele, procesele, serviciile, metodele de producție sau de 

distribuție, procesele organizaționale, modelele de afaceri menționate trebuie să aibă caracter de noutate absolută la nivel 

European, național sau cel puțin sectorial, iar serviciile de consultanță propuse trebuie să fie în directă corelare cu acestea.

*** În cazul companiilor care se încadrează în criteriul (2), este necesar să existe cel puţin un element de inovare în

activitatea acestora, care să corespundă obiectivelor programului.


