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Descrierea documentului

Acest ghid descrie cerințele, procedura de depunere a
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Voucher-elor Inovaționale în cadrul proiectului ener2i.
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1 INTRODUCERE
Aprovizionarea și utilizare energiei precum și stimularea activităților de inovare în acest
sector sunt unele dintre cele mai importante provocări pentru UE și pentru țările din Europa
de Est în cadrul Politicii Europene de Vecinătate (PEV). Creșterea eficienței resurselor și
inovarea în domeniul energiei regenerabile oferă cel mai bun potențial pentru a rezolva
provocările societale urgente, cum de exemplu sunt insecuritatea aprovizionării cu energie,
creșterea continuă a cererii și materializarea schimbărilor climatice.
Proiectul ener2i se concentrează pe necesitatea de a găsi soluții inovatoare și durabile la
aceste provocări, abordând direct decalajul dintre cercetarea în domeniul energiei și lumea
afacerilor. Rezultatele cercetării existente nu sunt transferate în mod suficient în procese și
produse inovative, și în țările Parteneriatul Estic (PE) cooperarea între institutele de
cercetare, universități și sectorul de afaceri se află într-un stadiu incipient de dezvoltare.
Pentru a reduce această diferență și accelera performanțele de inovare, proiectul ener2i se
concentrează pe următoarele obiective:


Obiectivul cheie 1: Sporirea capacității de inovare și de a îmbunătăți performanțele
de inovare a producătorilor, companiilor de servicii energetice și industria în domeniul
eficienței energetice (EE) și surselelor de energie regenerabile (SRE).



Obiectivul cheie 2: Îmbunătățirea transferului de cunoștințe și susținerea inovării în
domeniul EE / REST, prin cooperarea transnațională.



Obiectivul cheie 3: Stimularea legăturii eficiente între cercetare și inovare, cu metode
eficiente de transfer de cunoștințe din țările PE participante: Armenia, Belarus,
Georgia și Moldova.



Obiectivul cheie 4: Consolidarea cooperării între mediul cercetării și actorii din lumea
afacerilor din sectorul EE/SRE din țările participante și în același timp, facilitarea
cooperării dintre țările UE și PE.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul:
http://www.ener2i.eu/
Una dintre sarcinile proiectului ener2i, care este adresată în mod direct de termenii de
referință, este organizarea Concursului Voucher-elor Inovaționale (CVI) în Republica
Moldova. Scopul concursului este de a iniția proiecte de inovare în domeniul EE și SRE prin
acordarea unui sprijin financiar direct într-un stadiu incipient de dezvoltare a proiectului.
Întreprindele Mici și Mijlocii (IMM-uri), inclusiv start-up și spin-off, vor primi posibilitatea
de a achiziționa servicii de cercetare și dezvoltare de la furnizorii de cunoștințe pentru a
realiza proiectele lor și pentru a stabili sau intensifica relația cu instituții de cercetare.
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Concursul este organizat de către proiectul ener2i și în mod special de ee - energy
engineers (Germania - Agenție de energie din regiunea Nord-Rhein Westfalia), Agenția
pentru Inovare și Transfer Tehnologic (Moldova), Organizaţia pentru Dezvoltarea
Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (Moldova), Centrul pentru Inovare Socială
(Austria). Concursul este gestionat în Moldova de către Agenția pentru Inovare și Transfer
Tehnologic (AITT).

2 CADRUL CONCURSULUI
Concursul Voucher-elor Inovaționale – informații importante
Tema



Teme de cercetare/provocări și idei de proiecte în
domeniul EE și SRE

Țările țintă



Moldova

Buget



11 Vouchere Inovaționale, € 4,000 fiecare

Participanți



IMM-uri, inclusiv start-up-uri și spin-off-uri,
conform definiției UE



Ca pre-condiție, întreprinderea trebuie să fie deja
înregistrată în momentul depunerii proiectului.



Pre-evaluare (verificarea criteriilor de eligibilitate)



Evaluarea finală (evaluarea conținutului proiectului)



Structura consorțiului



Conținutul proiectului



Implementarea și planul financiar



Activități și servicii de cercetare și dezvoltare
orientate spre implementare



Deplasări (inclusiv cazarea)



Lansarea Concursului: 11 Decembrie 2014



Termen limită pentru prezentarea proiectelor: 2
Martie 2015



Anunțarea câștigătorilor până la 30 martie 2015

Evenimente



Conferință finală cu prezentarea rezultatelor
proiectelor CVI care va avea loc în octobrie/noiembrie
2015

Prezența pe internet



www.ener2i.eu



www.aitt.md



www.odimm.md

Procesul de evaluare
Evaluare
(verificarea finală)

Criteriile de finanțare
(cheltuielile permise)
Durata Concursului

 Depunerea proiectului se face în format electronic, prin
intermediul site-ului www.ener2i.eu
 Documentele necesare disponibile pentru descărcare
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3 CERINȚELE PENTRU PARTICIPARE LA CONCURS
ELIGIBILITATE

3.1

Eligibile pentru a participa la CVI sunt doar IMM-urile înregistrate în Moldova, inclusiv
întreprinderile de tip start-up și spin-off ce introduc o inovație în domeniul energiei. Acest
lucru se referă la inovații în domeniul energiilor regenerabile, sau la îmbunătățirea
performanței în eficiența energetică. Solicitanții trebuie să fie IMM-uri conform definiției UE
a întreprinderilor mici și mijlocii prevăzute în declarația (2003/361 / CE)1.
Mai mult, următoarele condiții trebuie să fie îndeplinite:

3.2



IMM-urile trebuie să fie înregistrate oficial în Republica Moldova, la termenul limită
de depunere a proiectului (2 martie 2015).



Nu vor fi finanțate sarcini care au fost deja finanțate de către o altă inițiativă din
partea UE.



Beneficiarii trebuie să fie întreprinderi mici sau mijlocii (IMM-uri), care cooperează cu
un partener din domeniul cercetării.



Implementarea proiectului (utilizarea fondurilor) trebuie să se realizeze în termen de
6 luni de la semnarea contractului.

FORMULARUL

Pentru a lua parte la CVI ener2i, vă rugăm să vizitați pagina proiectului, completați
formularul de aplicare la concurs și depuneți cererea prin intermediul site-ului. Formularul
(vedeți http://www.ener2i.eu/) trebuie să fie completat în limba engleză și constă din
următoarele părți:
PARTEA A
- Titlul proiectului
- Detalii despre solicitant

Pentru a primi asistență la completarea proiectului sau la procesul de înregistrare pe site, puteți să
scrieți la adresa e-mail igor.plamadeala@live.com sau apelați la (022) 882563; 068 476056

IMM - definiție: Categoria microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) este formată din
întreprinderi care angajează mai puțin de 250 de persoane și care au o cifră de afaceri anuală care nu depășește 50 de
milioane de euro, și/sau un bilanț anual total ce nu depășește 43 milioane de euro.

1
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PARTEA B
Descrierea Consorțiului (max. 1/2 pagini)2
1. Oferiți o scurtă descriere a companiei, inclusiv domeniul de activitate, dimensiunea
(număr de colaboratori, cifra de afaceri 2013), anul de înființare.
2. Indicați datele de contact (inclusiv site-ul în cazul în care este disponibil), precum și informații
cu privire la experiența și personalul implicat din partea partenerului din domeniul cercetării.
3. Menționați orice cooperare internațională implicată în acest proiect (de exemplu, cooperarea
cu un partener de cercetare din străinătate).
Descrierea proiectului (max. 1 pagină)
Descrieți obiectivele proiectului și rezultatele preconizate.
1. Explicați care probleme în domeniul EE sau SRE în compania dumneavoastră vor fi abordate în
cooperare cu partenerul de cercetare.
2. Descrieți modul în care produsul sau serviciul propus este nou/inovațional.
3. Evidențiați rezultatele preconizate a fi realizate cu sprijinul VI, inclusiv soluția inovatoare,
serviciile sau tehnologiile care urmează să fie puse în aplicare.
Plan de implementare (max. 1 pagină)
Descrieți planul de implementare.
1. Descrieți modul în care intenționați să punți în aplicare proiectul VI, inclusiv procedurile de
gestionare și cooperarea cu partenerul de cercetare.
2. Prezentați o cronologie de implementare (ce și când este planificat) a proiectului în perioada
de 6 luni
3. Descrieți piața țintă, potențialului pieței și strategia de dezvoltare a pieței soluției, serviciului
sau tehnologiei dumneavoastră.
Planul financiar (max. 1/2 pagină)
1. Indicați în ce categorie de costuri eligibile (în conformitate cu termenii de referință,
pagina 8) veți cheltui cei € 4.000 oferiți de VI. Indicați sumele și oferiți o scurtă
justificare (text explicativ).
2. Dacă este cazul, menționați de asemenea propria contribuție la implementarea proiectului.

4 PROCESUL DE SELECȚIE
Evaluarea cererilor de proiect este împărțită în două etape distincte (pre-evaluare și evaluare
finală). În timpul evaluării finale, unsprezece cereri vor fi selectate de către juriu și vor fi
premiate cu câte un voucher. Juriul va fi compus din 4 experți internaționali numiți de
partenerii ener2i din UE (ee, eseia) și 2 experți locali, desemnați de către Agenția pentru
Inovare și Transfer Tehnologic și Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii.

2

Păstrați textul lizibil și folosiți un font nu mai mic de exemplu de, Arial 11 sau Times New Roman 12.
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PRE-EVALUARE

4.1

In perioada de pre-evaluare, va fi evaluată respectarea aplicației al termenilor generali de
participare (criterii de eligibilitate). Decizia care va urma, se va baza pe aderarea proiectului
la criteriile de evaluare. În cazul în care o cerere nu se potrivește cu toate criteriile, aceasta
va fi exclusă indiferent de conținutul aplicației și de calitatea proiectului.
Criteriile de Evaluare:


Termeni generali de participare



DŽŵĞŶƚƵů depunerii (până la termenul stabilit)



Completitudinea aplicației (care conține informații despre consorțiu, descrierea
proiectului, planul de implementare, planul financiar, precum și alte informații necesare)



ŽƌĞůĂƌĞĂĐƵƚĞŵĂƚŝĐĂĐŽŶĐƵƌƐƵůƵŝ (ƐƵďŝĞĐƚĚĞĐĞƌĐĞƚĂƌĞŠŶĚŽŵĞŶŝƵůƐĂƵ^Z)



ĞƌŝŶƜĞůĞůŝŶŐǀŝƐƚŝĐĞ (ƚŽĂƚĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞůĞŠŶůŝŵďĂĞŶŐůĞǌĉ)



^ŽůŝĐŝƚĂŶƚƵůĞƐƚĞƵŶ/DDƕŝǀĂĐŽůĂďŽƌĂĐƵŽŽƌŐĂŶŝǌĂƜŝĞĚĞĐĞƌĐĞƚĂƌĞŠŶĐĂĚƌƵůƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝs/



ƵƌĂƚĂƉƌŽŝĞĐƚƵůƵŝs/;ϲůƵŶŝͿĞƐƚĞƌĞƐƉĞĐƚĂƚĉ

4.2 s>hZ&/E>
ǀĂůƵĂƌĞĂĨŝŶĂůĉ;ĂĂƉůŝĐĂƜŝŝůŽƌĐĂƌĞĂƵƚƌĞĐƵƚĞƚĂƉĂĚĞƉƌĞͲĞǀĂůƵĂƌĞͿƐĞǀĂĨĂĐĞĚĞĐĉƚƌĞƵŶ ũƵƌŝƵ
ĚĞ ĞǆƉĞƌƜŝ ŝŶƚĞƌŶĂƜŝŽŶĂůŝ ƕŝ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶți în domeniul  ƕŝ ^Z͘ :ƵƌŝƵů ǀĂ ĞǀĂůƵĂ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂĐŽŶƐŽƌƜŝƵůƵŝ͕ĐĂůŝƚĂƚĞĂideieiŝŶŽǀĂƚŽĂƌĞ͕ĨĞǌĂďŝůŝƚĂƚĞĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĉƌŝŝ͕ƉƌeĐƵŵƕŝ
ƉŽƚĞŶƜŝĂůƵůŝŵƉĂĐƚal proiectului͘
Criteriile de evaluare:


Informație generală/Consorțiul (20 %)
 Calitatea cooperării între IMM-uri și organizațiile de cercetare, efortul
adevărat de colaborare, istoricul profesional al instituțiilor implicate.
 Cooperarea cu partenerii internaționali, promovarea rețelelor internaționale.



Idee Inovațională/ descrierea proiectului (40%)
 Calitatea și relevanța inovării, diferența cu respect la tehnologii/soluții
existente, impactul prevăzut.
 Transformare posibilă a rezultatelor proiectului în produse sau servicii
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Implementarea și planul financiar (40 %)
 Calitatea implementării planificate, justificarea utilizării bugetului.
 Potențial de piață, strategia de dezvoltare a pieței.

5 CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR
Ideile și documentele prezentate vor fi tratate drept informație confidențială și vor fi
utilizate exclusiv în scopul concursului. Rezultatele concursului (numele și prenumele
câștigătorilor, instituția și titlul proiectului) vor fi publicate pe site-ul ener2i.

6 CÂȘTIGĂTORII CONCURSULUI
Aplicanții celor mai bune unsprezece idei de proiecte, care vor obține cel mai mare punctaj
de evaluare, vor fi premiați cu vouchere inovaționale de € 4.000 fiecare. Banii voucherului
trebuie să fie cheltuiți pe salarizarea personalului care oferă serviciile de cercetare și
dezvoltare, legate de implementare proiectului sau aranjamentele de călătorie care
facilitează transferul de cunoștințe la nivel internațional. În mod normal, cea mai mare parte
va fi cheltuită pentru achiziționarea de servicii sau tehnologii de la un partener din sfera
C&D.
Servicii Eligibile:


Servicii de C&D necesare pentru dezvoltarea produselor sau serviciilor inovatoare, cum ar fi:
 Sondaje tehnologice și de piață
 Studii de fezabilitate
 Studii referitor la materiale și design, studii privind tehnologiile de fabricație
 Studii și concepte care abordează teme precum accesul și distribuirea pe piață
 Audituri energetice și de inovare



Activități de cercetare și dezvoltare orientate spre implementare, cum ar fi:
 Servicii de construcții sau de inginerie
 Dezvoltarea unui prototip (inclusiv materiale și echipamente)
 compatibilitatea cu mediul
 Costurile de transport (de exemplu, pentru cooperarea cu partenerii internaționali)

Serviciile descrise mai sus pot fi achiziționate de la instituțiile de cercetare și dezvoltare
interne și externe.
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Contract, schema de plată și raportarea
Va fi semnat un contract între IMM-urile câștigătoare și Agenția pentru Inovare și Transfer
Tehnologic. După semnarea contractului va fi transferată IMM-ului o sumă în avans de 60%
(€ 2.400). Suma restantă de 40% (€ 1.600) va fi transferată după perioada de implementare
de 6 luni și după acceptarea raportului final pe proiect. Beneficiarii trebuie să prezinte un
raport privind rezultatele obținute și impactul voucherelor (raport pe proiect până la 2 pagini
și raport financiar până la 1 pagină cu privire la utilizarea fondurilor, plus anexe - de
exemplu, fotografii).
Relații Publice
Solicitanții care vor câștiga concursul și vor primi un voucher vor avea posibilitatea de a
prezenta rezultatele proiectului la un eveniment organizat special pentru acest scop, în
octombrie/noiembrie 2015.

7 DEPUNEREA PROIECTULUI
Vă rugăm să pregătiți și să prezentați cererea completată online, prin intermediul site-ul
ener2i-(meniu Innovation Voucher): http://www.ener2i.eu/
În caz de întrebări, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați:
Organizația: Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic
Nume:

Igor Plamadeala

e-mail:

igor.plamadeala@live.com

telefon:

+373 68476056; +373 22 882563

În caz de probleme tehnice privind depunerea electronică a cererilor, vă rugăm să contactați:
e-mail: office@ener2i.eu

Termenul limită pentru depunerea cererilor este de: 02 martie 2015, ora 17:00 (EET, ora
Chișinăului, data de depunere on-line)
Rezultatele evaluării vor fi comunicate până la: 30 martie 2015 (indicativ)
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Datele importante:
Lansarea concursului pentru
Vouchere Inovaționale
Termenul limită pentru depunerea cererii
Rezultatele evaluării / anunțarea
câștigătorilor
Conferința Finală/prezentarea
rezultatelor proiectelor
Data de prezentare a rapoartelor de
implementare a proiectelor

11 Decembrie 2014
2 martie 2015, 17:00 (EET, Chisinau)
Până la 30 martie 2015 (indicativ)
Octombire / Noiembrie 2015 (indicativ)
16 Octombrie 2015 (indicativ)

Această procedură a concursului nu întră sub autoritatea Austriei, Germaniei
sau sub dreptul achizițiilor publice altei țări din UE. Nici un drept legal nu se
constituie prin această procedură de concurs. Orice recurgere la instanțele de
judecată este exclusă.

Susținut de CEI - KEP Austria, cu finanțare de la Cooperarea Austriacă pentru
Dezvoltare.
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