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New financing sources from
EU funds available for R&D
companies

Noi surse de finanțare din
fonduri europene disponibile
pentru firmele de cercetaredezvoltare (CD)

The Ministry of European Funds has announced the launch for
public consultation of the draft Single Applicant Guide –
Priority Axis 1 “Research, technological development and
innovation supporting economic competitiveness and business
development”. The Guide presents the characteristics of the main
types of R&D investments that will be eligible for support within
this programme. The following appear to be of interest for private
investors.

Ministerul Fondurilor Europene a anunțat lansarea în consultare
publică a schiței Ghidului unic al solicitantului - Axa Prioritară
1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul
competitivității economice și dezvoltării afacerilor”.
Acesta
prezintă caracteristicile principalelor tipuri de investiții în
Cercetare-Dezvoltare care vor putea fi sprijinite în cadrul
programului, dintre care vi le prezentăm pe cele de interes pentru
întreprinzătorii privați.

While these measures are currently still subject to public debate,
it is important to be aware of them in case they are approved.
Investments in the following fields are eligible: Bio-Economy;
Information Technology and Communications, Space and
Security; Energy, Environment and Climate Change; Eco-NanoTechnologies; Health.

Deși acestea sunt măsuri supuse dezbaterii publice, este
important să le aveți in vedere in eventualitatea in care vor fi
aprobate.
Sunt eligibile investițiile in bioeconomie; tehnologia informației și
a comunicațiilor, spațiu și securitate; energie, mediu și schimbări
climatice; eco-nano-tehnologii și materiale avansate; sănătate.

1. Investments in the R&D departments of
enterprises

1. Investiții pentru departamentele de CD ale
întreprinderilor

Large, medium-sized and small enterprises may submit
applications for funding.

Cererea de finanțare poate fi depusă de întreprinderi mari, mijlocii
sau mici.

The following types of investments may be supported:

Sunt sprijinite investițiile pentru:



Construction and equipping of new R&D departments,



Construcția și dotarea de noi departamente de CD;



Modernisation and equipping of existing R&D departments.



Modernizarea și dotarea departamentelor de CD existente;



Acquisition of equipment and research tools.



Achiziția de echipamente și instrumente de cercetare.

New financing sources from EU funds
available for R&D companies

The grant may be between RON 4.5 million and 90 million per
project.

Valoarea grantului poate fi între 4,5 și 90 milioane lei pe proiect.

2. Innovation clusters

2. Clustere de inovare

Innovation clusters may benefit from funds for the following:

Clusterele de inovare pot beneficia de aceste fonduri pentru
următoarele:





Investments to develop new R&D facilities in innovation
clusters and/or for the modernization of existing R&D
facilities.
Innovation activities.

The grant may be between RON 4,5 million and Ron 30 million
per project.



Investiții pentru dezvoltarea de noi facilitați de CD în
clusterele de inovare și/sau modernizarea facilitaților de CD
existente;



Activități de inovare.

Valoarea grantului poate fi intre 4,5 milioane si 30 de milioane de
lei pe proiect.
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3 RDI projects for innovative Spin-offs and
Start-ups

3. Proiecte CDI pentru Spin-off-uri și Startup-uri inovatoare

The activities which may be supported include the following:

Sunt sprijinite, între altele, următoarele:





activități de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau
dezvoltare experimentală) sau achiziția acestor tipuri de
servicii;

Acquisition of advisory services for innovation and innovation
support services.



achiziția de servicii de consultanță pentru inovare și servicii
suport pentru inovare;

Activities to support the entering into production and
realization of a product/process/technology/service.



activități pentru introducerea în producție și realizare de
produs/ proces/ tehnologie/serviciu;

Procurement of raw materials and other materials needed for
the project.



procurare de materii prime și materiale necesare realizării
proiectului;



activități pentru înființarea și înregistrarea spin-off-urilor.






R&D activities (industrial research and/or experimental
development) or acquisition of these services,

Activities for the setting-up and registration of spin-offs.

The grant may be a maximum of RON 840 thousand and it also
cannot exceed the equivalent in RON of Euro 200.000.

Valoarea grantului poate fi de maxim 840.000 lei și nu poate
depăși echivalentul în lei a 200.000 Euro

4 Innovative newly established enterprises

4 Întreprinderi nou înființate inovatoare

The activities which may be supported include the following:

Sunt sprijinite următoarele:





Activitățile de cercetare industrială si/sau de dezvoltare
experimentală, realizate direct de solicitant sau achiziția unui
astfel de serviciu de cercetare;

Innovation activities carried out directly by the applicant or the
acquisition of these services.



Activitățile de inovare realizate direct de aplicant sau prin
achiziția unui serviciu de inovare;

Activities related to bringing the results of R&D into the
production process.



Activități pentru introducerea în producție a rezultatelor
cercetării-dezvoltării.




Industrial research and/or experimental research carried out
directly by the applicant or the acquisition of these services.

The maximum grant may be RON 6,75 million.
The eligible costs of activities in these projects may be 100%
financed during the period in which the beneficiary meets the
conditions for being classified as a newly established innovative
company.

Valoarea grantului poate fi de maxim 6,75 milioane de lei.
Costurile eligibile ale activităților din cadrul acestor proiecte se
finanțează cu 100% pe perioada în care beneficiarul îndeplinește
condițiile de întreprindere nou-înființată inovatoare.

About us

Despre noi

KPMG in Romania’s Tax Department has a team of
professionals who provide business advice and can assist you
with a wide range of issues in relation to obtaining support from
public funds. Our experts can guide you with the following:

Departamentul Taxe al KPMG Romania are o echipă de
profesioniști care asigură consultanță de afaceri și care vă pot
ajuta într-o gamă largă de aspecte legate de obținerea finanțării
din fonduri publice. Experții noștri vă pot asista în următoarele:





identificarea ideii de proiect;



identificarea metodelor de finanțare a investițiilor;



ajustarea proiectelor, astfel încât să corespundă cerințelor
specifice surselor potențiale de finanțare;



pregătirea dosarului de finanțare;




Identifying project ideas.
Identifying financing methods and helping you to tailor the
project to fit potential funding sources.
Preparing the application file including the preparation of the
required feasibility study and filling in the application form.
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The financial management of the project.

Our team includes experts in accessing state aid, project
managers and public procurement experts who can help you
comply with the reporting procedures during the project cycle.



managementul financiar pe durata implementării proiectului.

Echipa noastră cuprinde specialiști în accesarea fondurilor
europene, manageri de proiect precum și experți în achiziții
publice, care vă pot ajuta să îndepliniți corespunzător procedurile
de raportare pe durata ciclului proiectului.

For more details, please contacts us:
Ramona Jurubiță
Partner, Head of Taxation Services
rjurubita@kpmg.com
Tel: +40 372 377 795

Cristine Barbu
Senior Manager, Taxation Services
cbarbu@kpmg.com
Tel: +40 747 333 031

KPMG Romania S.R.L.
Victoria Business Park, DN1 Bucuresti Ploiesti nr. 69-71,
Sector 1, Bucuresti 013685, Romania,
P.O. Box 18 – 191
Tel: i+40 741 800 800 / Fax: +40 741 800 700
Internet: www.kpmg.ro
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