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1. Scop
Prezenta metodologie se aplică numai pentru implementarea proiectului POC, Expertal, în baza
principiului de transparență și acces nediscriminatoriu la expertiza IBA în domeniul agroalimentar și
stabilește:
1.1. Documentele de referință utilizate în fundamentarea selecției întreprinderilor care beneficiază
de ajutor de minimis/ ajutor de stat prin intermediul proiectului POC Expertal
1.2. Criteriile de selecție aplicate în funcție de tipul de activitate (contract subsidiar) propus
pentru implementare.
2. Definiții, abrevieri
2.1. Întreprindere reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică (furnizoare de
bunuri şi servicii pe o piaţă concurenţială), indiferent de statutul juridic şi de modul de
finanţare a acesteia, inclusiv persoane fizice care desfășoară activități economice în mod
independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii care desfășoară activităţi
economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 care transpune Recomandarea
CE nr. 361/2003 privind definirea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii,
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L124/2003, denumită în continuare
„Recomandarea CE 361/2003”.
2.2. Contract subsidiar este contractul încheiat în cadrul Contractului nr.57/05.09.2016, între
INCDBA-IBA București și o întreprindere, în vederea realizării unui serviciu de cercetare
solicitat de întreprindere. În funcție de tipul de activitate/serviciu, solicitat, sunt definite trei
tipuri de contracte subsidiare, astfel:
 Contract subsidiar pentru activități de tip B, prin care IBA București sprijină accesul
întreprinderilor la:
B.1. infrastructură, stații pilot și echipamente CD;
B.2. bănci de date și biblioteci tehnico-științifice.
 Contract subsidiar pentru activități de tip C, prin care IBA București transferă , cunoștințe,
abilități și competențe de CDI, sub forma a 2 tipuri de activități:
C.1. cercetare științifică contractuală pentru/și în numele întreprinderii
C.4. servicii de etichetare, testare și certificarea calității
 Contract subsidiar pentru activități de tip D, prin care IBA București realizează, în comun cu
întreprinderile, proiecte de CDI.
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2.3. Ajutor de minimis, sprijin financiar acordat întreprinderilor conform Regulamentul (UE) nr.
1407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L352/1 din 24 decembrie 2013.
2.4. Ajutor de stat pentru CDI (2014/C 198/01), sprijin public pe baza schemei de acordare de
ajutoare de stat „Finanţarea activităților de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a
investițiilor în CDI prin Programul Operaţional Competitivitate (POC)”.
2.5. Expresie de interes, specifică fiecărui tip de activitate, identificată cu Anexa 1 din
contractele subsidiare
3. Domeniul de aplicare
3.1. Procedura se aplică în cadrul INCD-IBA București pentru selecția întreprinderilor care
beneficiază de ajutor de minimis sau ajutor de stat prin intermediul proiectului POC Expertal
3.2. Prezenta metodologie se aplică pentru activitățile de tip B, C si D
3.3. Criteriile de selecție aplicate sunt în functie de tipul de activitate (contract subsidiar).
4. Documente de referință
4.1. Contractul de finanțare, nr.57/05.09.2016
4.2. Ghidul Unic POC, Sectiunea G si Anexele aferente
4.3. Contracte subsidiare pentru activități de tip B, C si D
4.4. Instrucțiunii privind verificarea întreprinderii de către organizația de cercetare, în cazul
Parteneriate pentru transfer de cunoștințe
4.5. Ajutorul de minimis pentru sprijinirea parteneriatelor pentru transfer de cunoștinte
4.6. Ajutor de stat
4.7. Anexa 1 la Tratatul UE
5. Selecția întreprinderilor
5.1. Metodologia aplicata in selecția întreprinderilor se face in functie de tipul de activitate
solicitat (contract subsidiar) si a criteriilor stabilite in evaluarea expresiei de interes primita
din partea întreprinderii, conform 6.1-6.3, în limita bugetului alocat.
Bugetul total alocat, pe fiecare tip de contract subsidiar, exprimat prin Valoarea asistentei
financiare nerambursabile (VAFN):
 Contract tip B:
755.200 lei
 Contract tip C:
2.060.800 lei
 Contract tip D:
1.783.040 lei
5.2. Evaluarea proiectelor se face in etape, conform calendarului afisat pe pagina web a
proiectului, la adresa www.iba-expertal.ro.
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5.3. Valoarea unui proiect se stabilește cu respectarea legislației precizate la 4.1-4.6.
5.4. Durata contractului subsidiar nu poate depăși 24 de luni.
5.5. Pentru activități tip D este eligibil un singur contract subsidiar pentru fiecare întreprindere
solicitantă pe toata perioada derulării proiectului POC-Expertal.
5.6. Pentru activitățile tip B si C pot fi semnate mai multe contracte subsidiare cu aceeași
întreprindere.
5.7. Selecția întreprinderii se face in urma evaluarii conform 6.1-6.3.
6. Evaluarea proiectelor
Proiectele (Expresiile de interes si anexele) sunt inregistate la sediul IBA Bucuresti
Proiectele inregistrate trebuie sa precizeze clar tipul de contract subsidiar solicitat (B, C sau D)
Evaluarea proiectelor se face in trei etape, în ordinea înregistrării la sediul IBA, după cum urmează:
6.1. Verificarea conformitatii administrative
 Verificarea se realizeaza in baza prevederilor 4.4.
 Verificarea este realizata de o persoana din echipa de management.
6.2. Verificarea eligibilității, conform 4.2-4.6, se aplica doar proiectelor conforme administrativ
si se efectueaza in doua etape.
6.2.1.
Verificarea eligibilitatii intreprinderii
 Verificarea se realizeaza in baza prevederilor 4.4.
 Verificarea eligibilității intreprinderii este realizată de către Responsabilul Juridic.
6.2.2.
Verifcarea eligibilitatii propunerii de proiect
 Verificarea se realizeaza in baza prevederilor 4.4.
 Verificarea eligibilității propunerii de proiect este realizată de echipa de management
6.3. Evaluarea tehnica a proiectului
6.3.1.
Evaluarea proiectelor tip B si C se efectueaza pe baza criteriilor de evaluare
precizate în Anexa 2.
6.3.2.
Evaluarea proiectelor tip D se efectueaza pe baza criteriilor de evaluare precizate în
Anexa 1
6.4 Rezultatul evaluarii este cuantificat cu calificativul: ADMIS/ RESPINS. Întreprinderile
solicitante sunt notificate în scris în termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea
evaluării. Întreprinderile care au primit calificativul ADMIS/ sunt invitate să întocmească
contractele subsidiare.
7. Toate contractele subsidiare semnate de către IBA București cu întreprinderile solicitante pentru
desfășurarea activităților de tip B, C și D sunt notificate spre aprobare către MCI- OI. Contractele
subsidiare se implementează numai după aprobarea de către MCI-OI.
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Anexa 1

Criterii de evaluare tehnică a proiectelor de CDI în parteneriat,
specifice contractelor subsidiare tip D

Nr.
Criteriu de evaluare
Crt.
1 Calitatea propunerii
 Expertiza necesară realizării proiectului
 Corelarea obiectivelor, rezultatelor, livrabilelor și bugetului
2 Experiența partenerială pe proiecte CDI
 1 proiect CDI
 2 sau mai multe proiecte
3. Resurse alocate activității de CDI
 Cheltuieli cu activitatea de CDI, identificate în Bilanțul contabil din
ultimii 2 ani
 Resursa umană alocată activităților de CDI, min 3 persoane
 Sustenabilitatea activității, dotarea necesara implementării
rezultatelor proiectului
4. Disponibilitatea financiară
 Analiza de risc financiar, fluxuri de numerar

Punctaj
30
10
20
30
10
20
30
10
10
10
10
10

Pragul minim admis este de 40 puncte, cu minim 10 puncte pentru fiecare criteriu.
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Anexa 2

Criterii de evaluare tehnico a proiectelor
specifice contractelor subsidiare tip B si C

Nr.
Criteriu de evaluare
Crt.
1 Obiectiv clar definit
2 Conformitate cu expertiza IBA de pe site-ul http://www.ibaexpertal.ro/portofoliu-de-expertiza-transferabila/
3 Rezultate cuantificate si corelate cu obiectivul proiectului
4 Corelare buget/ rezultat

Punctaj
20
30
20
30
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