ANUNT DE INTENTIE PRIVIND IDENTIFICAREA DE
PARTENERI IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARTENERIAT
DE TRANSFER DE CUNOSTINTE IN CADRUL ACTIUNII 1.2.3 A
PROGRAMULUI OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP Bucuresti, in
calitate de institut national de cercetare-dezvoltare in domeniul textile - confectii - pielarie incaltaminte - bunuri de consum din cauciuc, intentioneaza in perioada 27 iunie 2015 – 11 august
2015 sa depuna cereri de finantare in vederea realizarii de proiecte care au drept scop formarea de
parteneriate pentru a realiza transfer de cunostinte in domeniul textile - pielarie de la institutia
noastra catre intreprinderi (entitati juridice ce desfasoara o activitate economica constand in a oferi
produse sau servicii pe o piata data, indiferent de statutul juridic sau daca acestea au sau nu scop
lucrativ).
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP Bucuresti va
elabora aceste propuneri de proiecte in cadrul Programului Operational Competitivitate 2014-2020,
Prioritatea de Investitii PI 1.b., Actiunea 1.2.3, Tip proiect Parteneriate pentru Transfer de
Cunostinte, pentru domeniul ECO-NANO-TEHNOLOGII SI MATERIALE AVANSATE
(domeniul 4, conform Anexei 3 la Ghidul Solicitantului) sub-domeniul 4.4 Materiale – 4.4.6
Materiale avansate si tehnologii destinate aplicatiilor de nisa ale economiei.
In vederea demararii proiectelor, INCDTP Bucuresti invita intreprinderile interesate sa isi exprime
intentia de colaborare, astfel incat sa putem identifica impreuna nevoile de cercetare ale partenerilor
din mediul economic reprezentat prin agenti economici interesati sa beneficieze de transferul de
cunostinte in domeniile de expertiza ale INCDTP:
 Produse multifunctionalizate obtinute prin aplicarea nanotehnologiilor si a microelectronicii;
 Echipamente de protectie realizate din materiale textile si piele pentru medii cu diferite
grade de risc;
 Confectii personalizate, design si antropometrie;
 Tehnologii curate si protectia mediului inconjurator in textile -pielarie;
 Domenii speciale pentru apararea nationala.
Pe aceste domenii INCDTP poate dezvolta urmatoarele activitati:
A. transfer de cunostinte rezultate din activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, prin:
- asistenta directa acordata intreprinderilor pentru a le sprijini sa identifice din oferta de
expertiza disponibila a institutului ceea ce se potriveste cu nevoile si cerintele afacerii pe
care doresc sa le dezvolte;
- evenimente tematice regulate in vederea initierii de noi proiecte si idei pentru
intreprinderile care au fost implicate in proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu
INCDTP, existand oportunitatea de a fi invitati cercetatori din tara si din strainatate care
conduc activitati de cercetare in colaborare cu industria;
B. accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile si echipamentele moderne de cercetare ale
institutului in scopul realizarii unor analize, testari, experimente etc. necesare pentru
dezvoltarea de produse / tehnologii / metode noi sau imbunatatite;
C. transfer de abilitati / competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii, inclusiv
cercetare contractuala executata la cererea intreprinderii (activitati de CD oferite de institut)
si detasare de personal specializat dinspre INCDTP spre intreprindere;
D. cercetare-dezvoltare realizata in colaborare efectiva cu o intreprindere.

Domeniul de expertiza mentionat mai sus nu este limitativ, potentialii parteneri putand propune si
alte tematici asimilate domeniului Materiale avansate, ce decurg din necesitatile identificate in
activitatea curenta a intreprinderii.
Potentialii parteneri in cadrul proiectului pot beneficia de sprijin financiar nerambursabil aflat sub
incidenta unei scheme de ajutor de minimis, sau, dupa caz, sub incidenta unei scheme de ajutor de
stat.
Potentialii parteneri interesati sa beneficieze de transfer de cunostinte/servicii de cercetare in baza
unor contracte care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis, sunt rugati sa consulte Ghidul
Solicitantului (Sectiunea G), disponibil la adresa web indicata in continuare:
http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3 si sa se asigure ca indeplinesc urmatoarele conditii:
- sa nu fi beneficiat de sprijin financiar nerambursabil incadrat in categoria ajutoarelor de
minimis, care sa depaseasca cumulat suma de 200.000 Euro in ultimii 3 ani fiscali;
- dispun de cota de co-finantare la activitatile proiectului impusa prin Ghidul Solicitantului –
20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contractului incheiat cu partenerul.
Date suplimentare pentru potentialii parteneri interesati intr-o colaborare sunt disponibile la adresa
web: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3
Daca sunteti interesati de oferta noastra, va rugam sa va manifestati intentia de colaborare si sa ne
comunicati eventualele servicii de care sunteti interesati prin:
Telefon: 021.340.49.28
E-mail: certex@ns.certex.ro
sau direct la sediul INCDTP, situat in Strada Lucretiu Patrascanu, nr. 16, sector 3, Bucuresti (pentru
domeniul textile) sau in Strada Ion Minulescu, nr. 93, sector 3, Bucuresti (pentru domeniul pielarie).
In situatia in care va fi identificata o corespondenta intre serviciile incluse in portofoliul institutului
si nevoile dumneavoastra, veti primi un formular de expresie de interes.
Exprimarea intentiei de a participa in cadrul proiectului nu constituie un angajament ferm
pentru niciuna dintre parti. Serviciile de cercetare ce fac obiectul expresiei de interes se pot
realiza ulterior acceptarii proiectului spre finantare, pe baza acordului de vointa al ambelor
parti prin incheierea unui contract subsidiar.

