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Acest material este elaborat cu fonduri sustinute de Uniunea Europeana in 

cadrul proiectului « Dezvoltarea Institutionala a Clusterului Astrico Nord 

Est « pe care Asociatia Astrico Nord-Est il implementeaza incepand cu 

23.04.2014. 
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Evenimente/Informatii: 

 

A cincea editie a Conferintei Clusterelor din Romania 

04 – 05 Septembrie 2015  

Covasna 

Intre 4 si 5 septembrie va avea loc, la Covasna, a 5-a editie a 

Conferintei clusterelor din Romania. In cadrul conferintei vor fi adoptate 

teme precum: criterii de recunoastere a clusterelor, retele de clustere 

sectoriale, platforme de cooperare a clusterelor, cooperare regionala, clustere 

"creative" si "multi-sectoriale". 

Contact: 

Romanian Cluster Association 

Transylvania Consortium of Clusters 

Romania, Sf. Gheorghe, Presei 4 

Tel :(+40) 751 090944/ 757 574380 

E-mail : vicepresident@clustero.eu 

 

Seminar de promovare a facilitatilor clusterului Astrico Nord-Est 

18 Septembrie 2015  

Sala de conferinte a hotelului Central Plaza, Piatra Neamt 

 

Asociatia Astrico Nord-Est, in calitate de Entitate de Management  a  

Clusterului textil ASTRICO Nord-Est, organizeaza seminarul de promovare a 

facilitatilor clusterului, eveniment ce se va desfasura in data de 18.09.2015, incepand 

cu ora  10 :30, in sala de conferinte a Grand Hotel Central, Piatra Neamt, in cadrul 

proiectului POSCCE ”Dezvoltarea institutionala a clusterului Astrico Nord-Est”. 

Astrico Nord-Est este primul cluster textil din Romania, fiind infiintat in anul 

2010 ca un  parteneriat intre Asociatia Astrico Nord-Est, ce reuneste producatori de 
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fire, tricotaje si confectii din regiune,  Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-

Est, Facultatea de Textile-Pielarie si Management Industrial, Institutul National de 

Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie si Inno Consult SRL, cu scopul 

consolidarii relatiilor deja existente  si pentru valorificarea  tuturor oportunitatilor 

de colaborare in domeniile industrial, comercial, invatamant –cercetare si al 

transferului tehnologic.   

Surse de finantare: 

 

Apelul de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1  

Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a 

inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere 

 

Ministerul pentru Societatea Informaţională - Organismul Intermediar pentru 

Promovarea Societăţii Informaţionale lanseaza apelul de proiecte aferent Acţiunii 
2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în 
domeniu prin dezvoltarea de clustere din cadrul Axei Prioritare 2 „Tehnologia 

Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă” 

a Programului Operaţional Competitivitate 2014 – 2020. 

  

Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, 

începând cu data de 1 octombrie 2015 ora 10:00 şi se va încheia în data de 23 

decembrie 2015 ora 16:30. 

Axa prioritară 2 - TIC are o alocare financiară de 531 milioane euro din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), din careAcţiunea 2.2.1 are o alocare 

financiară de 59,7 milioane euro fonduri publice, din care 50 milioane euro din FEDR. 

  

Se urmăreşte ca prin finanţarea acordată proiectelor să se asigure trecerea de la 

outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, precum şi colaborarea între structurile 

de tip cluster din industria TIC, inclusiv în cadrul acestora, precum şi colaborarea 

între întreprinderile 
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centrate pe domeniul TIC şi clusterele din domeniu, pentru asigurarea unui acces 

rapid şi facil la implementarea rezultatelor cercetării/dezvoltării în scopul obţinerii 

de produse inovatoare. 

  

Categoriile de solicitanti eligibili sunt: 

 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 

mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, centrate pe domeniul 

TIC 

 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi 

mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în cadrul clusterelor 

centrate pe domeniul TIC 

 Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici, 

intreprinderi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în România, în 

cadrul clusterelor  centrate pe domeniul TIC. 

  

Solicitantul trebuie să demonstreze/argumenteze gradul de noutate al produselor / 

serviciilor / aplicaţiilor TIC realizate în cadrul proiectului, în context 

naţional/internaţional şi aria de aplicabilitate a produselor / serviciilor / aplicaţiilor 

(la nivelul regiunii de dezvoltare sau în afara acesteia). 

  

Investiţiile se supun regulilor privind ajutorul de stat prevăzute în: 

-          Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltarii de produse si 

servicii inovative; 

-          Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC 

pentru competitivitatea economică. 

  

Proiectul propus poate beneficia de unul sau mai multe tipuri de ajutor aşa cum sunt 

ele detaliate în cadrul schemelor. 

  

Sprijinul va viza dezvoltarea de produse/servicii/aplicaţii TIC inovative prin: 

·         Investiţii în active corporale şi necorporale în cadrul unei investiţii iniţiale; 

·         Investiţii în cercetare industrială şi dezvoltare experimentală; 

·         Investiţii în proiecte de inovare ale IMM-urilor; 

·         Investiţii în proiecte de inovare de proces şi organizaţionale. 
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Valoarea maximă nerambursabilă pentru un proiect este 3.240.000 lei. Un solicitant 

poate depune un singur proiect in cadrul apelului – singur sau in parteneriat. 

  

Valoarea maximă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar nu 

poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pe ultimii 3 ani fiscali (care se 

referă la anul în curs şi 2 ani anteriori). 

  

Valoarea ajutorului de minimis nu poate depăşi 20% din valoarea totală a 

cheltuielilor eligibile aferente proiectului. Durata maximă de implementare a 

proiectului (inclusiv depunerea ultimei cereri de rambursare) este de 36 de luni. 

   

Informațiile complete se pot gasi in Ghidul Solicitantului 

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162 

 

Anexate prezentului newsletter, va trasmitem informatii suplimentare 

privind evenimentele si informarile prezentate, informatii dedicate atat 

societatilor comerciale cat si clusterelor. 

 

Opiniile dumneavoastra : 

Asteptam opiniile dvs pe adresa office@astricone.eu 

Cu stima,  

Echipa Astrico Nord Est. 

 

 

http://fonduri.mcsi.ro/?q=node/162
mailto:office@astricone.eu

