
Anunț de intenție privind identificarea de parteneri din mediul economic privat
pentru proiect POC

Universitatea de Stiinţe Agricole si Medicină Veterinară ``Regele Mihai I al Romaniei`` din Timişoara
anunţă intenţia de participare în

PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 1 –
CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL

COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR
ACŢIUNEA 1.2.3. PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOȘTINȚE

In vederea elaborării proiectului si in conformitate cu Ghidul Solicitantului, din Programul Operațional de
Competitivitate 2014-2020, (www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3), Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina
Veterinara a Banatului ``Regele Mihai I al Romaniei`` din Timisoara dorește să identifice parteneri din mediul economic
privat interesați să beneficieze de expertiza în domeniul de specializare inteligentă: 1. Bioeconomie, sub-domeniul
Agro-alimentar - 1.1.1. Produse alimentare sigure, accesibile și optimizate nutrițional si 1.1.2. Dezvoltarea de noi
produse, practici, procese şi tehnologii în sectorul horticol şi 1.1.5. Dezvoltarea durabilă a producției culturilor de
câmp adaptate impactului schimbărilor climatice globale.

Proiectul vizează transferul de cunoştinte în domeniul sistemelor de control şi prevenţie a dezvoltării fungice şi
contaminării cu micotoxine în sectorul agricol şi horticol în vederea obţinerii de produse alimentare sigure.

Prin Acțiunea 1.2.3-Parteneriate pentru transfer de cunoștințe sunt finanțate urmatoarele activități:
• accesul întreprinderilor la facilitățile, instalațiile și echipamentele de cercetare pentru realizarea de analize,

testări, experimente, caracterizări, etichetarea calității și certificare pentru dezvoltarea unor
produse/tehnologii/metode noi sau imbunătățite;

• transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv cercetare
contractuală executată la cererea intreprinderii;

• cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu întreprindrea în vederea
realizării de produse/ procese/ tehnologii noi sau îmbunătățite,

• cercetări de piață.
• dezvoltarea de soluţii inovatoare care să contribuie la diversificarea ofertei de piață, respectiv la creșterea

competitivității întreprinderilor, fie prin adaptarea tehnologiilor existente, fie prin valorificarea superioară a
acestora.

• dezvoltarea de noi instrumente / proceduri de analiză dedicate domeniului specific, cu efect asupra creşterii
competitivităţii economice a întreprinderii partenere.

Conform Ghidului Solicitantului (Secțiunea G), potențialii parteneri beneficiază de sprijin financiar nerambursabil sub
formă de ajutor de minimis sau scheme de ajutor de stat.

Exprimarea intenției de a participa în cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm. Serviciile de cercetare ce fac
obiectul expresiei de interes se pot realiza ulterior acceptării proiectului spre finanțare, prin încheierea unui contract
subsidiar.

Societatile private interesate de parteneriat și care indeplinesc condițiile de eligibilitate prevazute în Ghidul
Solicitantului sunt rugate sa completeze şi sa transmita, pâna la data de 5 august 2015, Expresia de interes privind
realizarea unui parteneriat de transfer de cunoștințe in domeniul mentionat conform Ghidului Solicitantului, Anexe, pg.
53 (www.poc.research.ro/ghid-unic-competitii-axa-1.
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