21 iulie 2015

Anunţ de intenţie privind identificarea de parteneri din mediul economic privat
pentru acţiunea 1. 2. 3 - programul operaţional competitivitate 2014 - 2020
"Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe"

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI intenţionează ca în
perioada 14 iulie - 11 august 2015 să elaboreze și să propună spre finanţare proiecte ce au drept scop
principal transferul de cunoştinţe, expertiză în domeniul industrial către entităţi având statut de
întreprinderi (entitate legală care desfăşoară o activitate economică ce constă în a oferi produse/servicii
pe piaţă).
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI propune spre finanţare,
prin programul operaţional competitivitate 2014 - 2020 "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe",
acţiunea 1.2.3 proiectul "Cercetări privind dezvoltarea de materiale metalice avansate cu proprietăți
mecanice și tehnologice impuse echipamentelor moderne de stocare și transport a gazelor naturale și
tehnologie inovativă de turnare a reperelor din componența acestora", domeniul de specializare: 4.
ECO-NANO-TEHNOLOGII ȘI MATERIALE AVANSATE – 4.4.6. Materiale avansate și tehnologii destinate
aplicațiilor de nișă ale economiei (conform Anexa 3 la Ghidul Solicitantului).
În vederea elaborării proiectelor sus menţionate Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
Turbomotoare COMOTI doreşte să identifice parteneri din mediul industrial privat (așa cum sunt definiți
în Ghidul Solicitantului).
Potenţialii parteneri în cadrul proiectului pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil aflat
sub incidenţa unei scheme de ajutor de minimis sau, după caz, sub incidenţa schemei unui ajutor de
stat.
Prin Acțiunea 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe sunt finanțate următoarele
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 îmbunătățite;
- transfer de abilități/competențe de cercetare-dezvoltare și de sprijinire a inovării, inclusiv
cercetare contractuală executată la cererea întreprinderii;
- cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizată în colaborare efectivă cu
întreprinderea în vederea realizării de produse/ procese/ tehnologii noi sau îmbunătățite.
Potenţialii parteneri interesaţi să beneficieze de transfer de cunoştinţe/servicii de cercetare în
condiţii avantajoase, în baza unor contracte care intră sub incidenţa schemei de ajutor de minimis, sunt
rugați sa consulte Ghidul Solicitantului (Secţiunea G) disponibilă la adresa de web indicată în continuare
http://www.poscce.research.ro/uploads/informare-si-publicitate/ghid-unic-sectiunea-g.pdf .

În situaţia în care va fi identificată o corespondenţă între serviciile incluse în portofoliul
institutului şi nevoile dumneavoastră, veţi primi un formular de expresie de interes. Serviciile de
cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se vor realiza ulterior acceptării proiectului spre finanţare,
pe baza acordului de voinţă a ambelor părţi şi prin încheierea unui contract subsidiar.
Vă rugăm să ne transmiteţi intenţia dumneavoastră de a stabili o colaborare până la data de
31.07.2015.
Potenţialii parteneri interesaţi pot solicita informaţii suplimentare de la:

Departamentul Tehnologii Semifabricate Turnate și Forjate
Date de contact:
Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI
B-dul Iuliu Maniu nr. 220D, sector 6, cod 061126, OP 76, CP174 Bucuresti, Romania.
Tel.: 021 434 01 98/ interior 436
Fax: 021 434 02 40

Persoane de contact:
Ing. Gheorghe Verdeș
e-mail: doru.verdes@comoti.ro
Ing. Diana Simion
e-mail: diana.simion@comoti.ro

