Anexa III

CENTRALIZATOR SCRISORI DE INTENŢIE PRIMITE

Nr.
crt.
1.

Tipul
infrastructură de
Locaţia
transfer tehnologic
/ parc ştiinţific
Departamentul Centru de Transfer Judeţele
de Inovare şi
Tehnologic
Dâmboviţa
Transfer
şi Argeş
Tehnologic SC
IPA SA
Denumire
solicitant

Domeniul de
specializare
inteligentă
1. Construcţia de
maşini,
componente şi
echipamente de
producţie
5. Localităţi
inteligente
6. Industrie şi
cercetare de
înaltă
tehnologie

Activităţi propuse
1. Fumizarea de servicii pentru proof of concept;
2. Asistenţă
la
retehnologizarea
agenţilor
economici;
3. Sprijin pentru IMM inovatoare pentru recrutare
de personal calificat;
4. Servicii de coaching si mentorat de specialitate;
5. Plasarea studenţilor din învăţamântul tehnic
superior în mediul de afaceri (în colaborare cu
institutele de învaţământ superior);
6. Crearea de spin-off-uri şi start-up-uri;
7. Mentorat in managementul inovaţiei;
8. Campanii pentru creşterea conştientizării;
9. Servicii de matchmaking;
10.
Facilitarea parteneriatelor de afaceri,
asigurându-se legăturile necesare între mediul
industrial – economic – universităţi - institute de
cercetare;
11.
Instruire în domeniul managementului
inovării;
12.
Investiţii şi servicii complexe pentru IMMuri, pentru implementarea de rezultate ale
proiectelor de CDI, inclusiv în managementul
inovarii;
13.
Informari tehnologice - diseminare
rezultate CDI, documentare tehnologică,
instruire agenţi economici, activităţi pentru
dezvoltarea unui mediu inovativ managerial în

Valoarea
proiectului
Bugetul total
estimat:
- 1.800.000
Euro

2.

SUBANSAMBLE Centru de Transfer
AUTO S.A
Tehnologic

Judeţul
Argeş

3.

SC MAC Intsol
SA

Giurgiu,
Judeţul

Centru de Transfer
Tehnologic

toate componentele sale.
1. Construcţia de 1. Realizarea de servicii de transfer tehnologic;
maşini,
2. Activităţi de cercetare – demonstrații / încercări
componente şi
desfăşurate în laborator care pot fi
echipamente de
comercializate;
producţie
3. Organizarea şi participarea la evenimente
pentru creşterea nivelului de conştientizare
asupra inovării cum ar fi târguri, conferințe,
vizite de studiu, întâlniri între actorii din
domeniu (firme și organizații de cercetare);
4. Acordarea de sprijin IMM inovatoare pentru
recrutarea de personal calificat;
5. Plasarea studenților şi a celor din învățământul
vocațional în mediul de afaceri;
6. Studii de investiții tehnologice; asistență şi
consultanță tehnică de specialitate la aplicarea /
achiziționarea de tehnologii;
7. Veghe tehnologică, informare tehnologică,
asistență
la
retehnologizarea
agenților
economici;
8. Servicii de transfer tehnologic cu valoare
adăugată (crearea de Open Labs);
9. Servicii de mentorat /coaching de specialitate;
10.
Consultanță pentru implementarea de
soluții tehnologice în IMM-uri;
11.
Facilitarea de parteneriate (de afaceri, de
transfer tehnologic);
12.
Formare și consultanță în domeniul
managementului inovării;
13.
Activități de prototipare și demonstrație
(living lab și fablab);
14.
Transfer tehnologic si validare tehnologică;
15.
Prognoza, evaluare tehnologică; analize
statistice şi indicatori ai eficienței inovării).
1. Construcţia de 1. Servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi
maşini,
transfer tehnologic;

Buget total
estimat:
- 4.101.500
Euro

Buget total
estimat:

Giurgiu

4.

Asociaţia
Oamenilor de
Afaceri Argeş

Centru de
Informare
Tehnologică

Piteşti,
Judeţul
Argeş

componente şi
echipamente de
producţie
5. Localităţi
inteligente
6. Industrie şi
cercetare de
înaltă
tehnologie

2. Servicii de informare tehnologică, audit
tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
3. Servicii de coaching şi mentorat de specialitate;
4. Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
exploatarea
drepturilor
de
proprietate
intelectuală;
5. Servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul
legislativ la nivel naţional, european şi
internaţional;
6. Servicii de matchmaking;
7. Identificarea partenerilor în mediul universitar şi
de cercetare; evenimente de brokeraj;
8. Parteneriate cu companii;
9. Asigurarea accesului la baze de date
specializate;
10.
Informare cu privire la priorităţile
naţionale, regionale şi locale;
11.
Servicii de training şi organizări de
evenimente dedicate transferului tehnologic.
1. Construcţia de 1. Susţinerea IMM-urile nou înfiinţate sau
maşini,
existente precum şi a implementării sistemului
componente şi
de asigurare a calităţii cu informaţii relevante
echipamente de
pentru dezvoltarea lor;
producţie
2. Consultanţă şi asistenţă acordată operatorilor
economici în ceea ce priveşte avantajele
utilizării unor tehnologii moderne;
3. Dezvoltare unei platforme online şi aplicații
smart pentru promovare informațiilor și
acțiunilor CIT AOA AG;
4. Dezvoltare de rețele de mentoring/coaching;
5. Diseminarea de informaţii pentru valorificarea
rezultatelor de cercetare şi dezvoltare
tehnologică;
6. Stimularea creativităţii, dezvoltarea culturii
antreprenoriale în cercetare, învăţământ şi
sectorul IMM-urilor;

Investiţie
iniţială –
120.000 euro
Minimis –
220.000 euro

Buget total
estimat:
2.251.900 lei
(500.000 euro)

5.

Energy & Eco
Concept Bucureşti

Centru de Transfer
Tehnologic

-

6.

Asociaţia INDAGRO - POL

Centru de
Informare
Tehnologică

Satul Rasa,
Judeţul
Călăraşi

7. Susţinerea tinerilor în înfiinţarea şi dezvoltarea
de IMM-uri inovative;
8. Susţinerea şi dezvoltarea producţiei în sectorul
IMM-urilor bazate pe produse noi şi tehnologii
inovative.
5. Localităţi
1. Dezvoltarea de noi mecanisme precum:
inteligente
ecomert, sistem de management de conţinut,
6. Industrie şi
optimizare motor de căutare, conformitate
cercetare de
World Wide Web Consortium (W3C);
înaltă
2. Informarea cu ajutorul de: broşuri, fluturaşi,
tehnologie
afişe sau rapoarte anuale postate pe site;
3. Achiziţionarea de echipamente de prezentarea
şi demonstrarea functionalităţilor bazate pe
tehnologii de realitate augmentata şi realitate
virtuală;
4. Dezvoltarea unor tehnologii de „cloud
measurements” pentru demonstraţii pe teren
exact la locaţia viitorului beneficiar;
5. Dezvoltarea unui departament de transfer de
tehnologie cu membri din departamentele CDI,
contractare
şi
ofertare.
Dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic
dotat cu infrastructura de ultima generaţie;
6. Utilizarea instrumentelor de management al
performanţei la nivel strategic.
3. Bioeconomie: 1. Elaborarea şi implementarea de proceduri
dezvoltarea
specifice funcţionării centrului de informare
econoiei
tehnologică: Informare tehnologică; Transfer
circulare
tehnolgic; Proprietate intelectuală; Evaluare
tehnologică; Audit tehnologic; Veghe şi
prognoza tehnologică;
2. Maparea resurselor de bioeconomie în regiunea
Sud Muntenia;
3. Definirea lanţurilor de valoare cu potenţial de
dezvoltare, specifice bioeconomiei;
4. Realizarea de baze de date specifice cu

Buget total
estimat:
- 9 milioane
lei.

Buget total
estimat:
- 100.000 Euro

7.

PICOIL Info
Consult

Centru de Transfer
Tehnologic

Câmpina,
Judeţul
Prahova

rezultatele CDI din domeniul bioeconomiei şi cu
brevete de inventie, baze de date cu specialişti
din domeniu şi cu facilități existente în
laboratoare de cercetare-demonstrații-încercări
din domeniu;
5. Organizarea de brokeraje şi matchmaking-uri în
domeniul bioeconomiei şi în domenii conexe;
6. Crearea de parteneriate intre mediul de
business din regiunea Sud Muntenia si cel de
CDI;
7. Consultanţă pentru implementarea de soluţii
tehnologice de catre IMM-urile;
8. Integrarea firmelor din Regiunea Sud Muntenia
şi a CIT IND-AGRO-POL in rețele specifice şi
clustere la nivel naţional şi internaţional;
9. Realizarea portalului CIT IND-AGRO-POL;
10. Servicii de mentorat/ coaching specific;
11. Instruirea specifică a personalului din cadrul
firmelor;
12. Consultanţă specifică şi asistenţă acordata
operatorilor economici;
13. Organizarea de campanii;
14. Audituri de inovare; audituri individual advisory
sessions; audituri business review;
15. Audituri «Competence mapping» desfaşurate
conform metodologiei specifice dezvoltate de
IMG Austria şi aplicată la nivelul Regiunii Lower
Austria.
1. Construcția de 1. Auditul tehnologic și de inovare;
Buget total
mașini,
2. Veghea și informarea tehnologică și privind estimat:
componente și
oportunități de afaceri și inovare locale, 500.000 Euro
echipamente de
regionale, naționale și internaționale;
producție
3. Asistența
tehnică
pentru
negocierea
6. Industrie şi
contractelor de transfer tehnologic;
cercetare de
4. Diseminarea ofertelor și cererilor de tehnologii
înaltă
românești și internaționale;

tehnologie

8.

PROCONSULT
Centru de Transfer
– entitate de
Tehnologic
management
pentru Pol
Auto Muntenia

-

5. Asistență juridică și privind protecția a
proprietății
intelectuale
dezvoltate
sau
achiziționate de către clienții regionali;
6. Servicii de coaching şi metorat;
7. Servicii de formare (cursuri, seminarii,
workshop-uri).
1. Construcţia de 1. Asistenţă
la
retehnologizarea
agenţilor
maşini,
econornici;
componente şi
2. Sprijin pentru IMM inovatoare pentru recrutare
echipamente de
de personal calificat;
producţie
3. Servicii de coaching şi mentorat de specialitate;
4. Plasarea studenţilor şi a elevilor din
învăţamântul vocaţional şi tehnic în mediul de
afaceri;
5. Crearea de spin-off-uri şi start-upuri;
6. Studii de fezabilitate;
7. Mentorat în managementul inovaţiei de
cercetare de piaţa pentru proprietate
intelectuală, informare tehnologică, prognoze
pe teme legate de cdi, analize statistice,
campanii pentru creşterea conştientizării;
8. Facilitarea parteneriatelor de afaceri, inclusiv
prin proiecte de colaborare între mediul de
afaceri şi furnizorii de tehnologie (universităţi,
brokeri de tehnologii);
9. Crearea unei platforme;
10.
Organizarea de evenimente de brokeraj şi
servicii suport;
11.
Transferul şi diseminarea de informaţii
despre noile tehnologii din industria auto;
12.
Consultanţă de specialitate, servicii de
management operaţional şi financiar oferite
companiilor ce activează în domeniul auto;
13.
Realizarea de produse avansate pentru
autovehicule;
14.
Realizarea de tehnologii complexe pentru

Buget total
estimat:
- total
investiţie:
1.600.000
Euro
- total AFN:
1.180.000
Euro

9.

INCDCP
ICECHIM Filiala
Călăraşi

Centru de
Informare
Tehnologică

Satul Rasa,
Comuna
Grădiştea,
judeţul
Călăraşi

10.

Asociaţia Start
Inovare

Servicii de Transfer de Tehnologie

1. Agricultura şi
industria
alimentară
3. Bioeconomie:
dezvoltarea
econoiei
circulare
6. Industrie şi
cercetare de
înaltă
tehnologie

5. Localităţi
Inteligente

organizarea traficului şi siguranta circulaţiei.
1. Realizarea unei baze de date specializate cu
agenţi economici din agro-industrii;
2. Contactarea agenţilor economici prin mail,
întâlniri directe şi organizarea de evenimente
tematice de tip matchmaking;
3. Realizarea unei baze de date servici / tehnologii
aplicabile;
4. Dezvoltarea site-ului ICECHIM-Filiala Călăraşi
5. Înfiinţarea unui spaţiu virtual de lucru care să
realizeze conexiuni între oferta de competenţe/
tehnologii şi cerere, precum şi între resursele
disponibile la nivel local şi instalaţiile de
prelucrare şi valorificare a acestora;
6. Procesare, editare, multiplicare materiale
informative;
7. Întocmirea de studii de audit, veghe şi prognoză,
studii de piaţă, studii de prefezabilitate;
8. Realizarea unui buletin informativ lunar de tip
Newsletter;
9. Servicii de coaching şi mentorat;
10.
Servicii de consultanţă pentru protejarea
proprietăţii intelectuale;
11.
Consultanţă pentru accesarea de fonduri
nerambursabile şi implementare proiecte;
12.
Organizarea de mese rotunde cu
participarea operatorilor;
13.
Organizarea de evenimente de brokeraj;
14.
Organizarea de webinare şi conferinţe
online pentru conştientizarea posibilităţilor de
valorificare a biomasei.
1. Dezvoltarea de baze de date cu informaţii
privind ofertele de CDI şi cererea în domeniu
pentru facilităţile existente şi laboratoarele de
cercetare;
2. Organizarea şi desfăşurarea campaniilor pentru

Bugetul total
estimat:
- 230.000 Euro
investiţia
iniţială;
- 200.000 Euro
pentru servicii.

Bugetul total
estimat:
- 1.500.000
Euro

11.

Centrul de
Transfer
Tehnologic,
Filiala
Tărgovişte al
INCDMTM

Centru de Transfer
Tehnologic

Târgovişte,
Judeţul
Dâmboviţa

creşterea competitivităţii;
3. Organizarea şi desfăşurarea de conferinţe şi
worksphop-uri de transfer de know-how;
4. Organizarea de evenimente brokeraj şi servicii
suport;
5. Achiziţionarea de echipamente, licenţe
6. Organizarea unui sistem de consultanţă pe
întregul lanţ valoric;
7. Construirea de platforme care să faciliteze
informarea, comunicarea şi cooperarea;
8. Servicii asistenţă şi consultanţă tehnică la
aplicarea/ achiziţionarea de noi tehnologii;
9. Servicii de evaluare şi audit tehnologic;
10.
Servicii de sprijinpentru recrutarea de
personal calificat;
11.
Servicii de mentorat în managementul
inovării;
12.
Servicii de matckmaking;
13.
Facilitarea parteneriatelor de afaceri
14.
Achiziţionarea de servicii pentru crearea de
platforme şi reţele;
15.
Servicii de accesare şi management fonduri
europene;
16.
Servicii de internaţionalizare;
17.
Servicii de training şi coaching.
1. Construcţia de 1. Realizează activităţi orientate către generarea,
maşini,
asimilarea și valorificarea rezultatelor cercetării
componente şi
– dezvoltării în sfera economică și socială;
echipamente de 2. Realizează lucrări de evaluare, rezumare tehnică
producţie
și audit tehnologic;
5. Localităţi
3. Desfăşoară
activităţi
de
informare
–
inteligente
documentare și de intermediere tehnică și
6. Industrie şi
financiară;
cercetare de
4. Asigură asistarea, monitorizarea și evaluarea
înaltă
licenţelor de brevete de invenţie;
tehnologie
5. Organizează evidenţa rezultatelor cercetării prin

proiecţia
veniturilor
(lei)
2017 – 2022:
- 2.990.559 lei
proiecţia
cheltuielilor
(lei) 2017 –
2022:
- 2.703.723

Registrul special de evidenţă;
6. Desfăşoară activităţi de protejare proprietate
industrială;
7. Elaborează studii şi cercetări de piaţă, studii de
fezabilitate și planuri de afaceri;
8. Organizează
activităţi
de
demonstrare
tehnologică și întreprinde scheme de finanţare
comercială pentru aplicarea rezultatelor
cercetării;
9. Asigură atragerea de resurse financiare în
sprijinul întreprinderilor;
10.
Asigură activităţi de prototipare şi
demonstraţie / LivingLab şi FabLab;
11.
Prestează activităţi de asistare la achiziţia
de produse și servicii specifice domeniilor;
12.
Asigură asistenţă metodologică proiectelor
de transfer tehnologic;
13.
Fundamentează accesul la fondurile de
dezvoltare;
14.
Organizează realizarea bazelor de date
specializate;
15.
Elaborează studii privind politici industriale
și ştiinţifice;
16.
Elaborează rapoarte agregate;
17.
Organizează acţiuni specifice de promovare
şi demonstrare pentru cunoaşterea rezultatelor
cercetării – dezvoltării (întâlniri de afaceri,
standuri de prezentare, participarea la târguri și
expoziţii interne și internaţionale);
18.
Desfăşoară activităţi de editare publicaţii
dedicate inovării și transferului tehnologic;
19.
Desfăşoară activităţi de consultanţă privind
organizarea firmelor inovative și a afacerilor;
20.
Crearea de OpenLab;
21.
Elaborează baze de date publice și cercetări
documentare;

12.

WING
Computer
Group Bucureşti

Centru de Transfer
Tehnologic

-

3. Bioeconomie:
dezvoltarea
economiei
circulare
5. Localităţi
inteligente

realizează aplicaţii informatice și asigură
asistenţă de comerţ și de marketing realizează
cursuri de instruire în managementul inovării și
de conducere a întreprinderilor inovative;
22.
Organizează seminarii, vizite de studiu,
stagii
de
pregătire;
editează documentaţiile suport;
23.
Asigură susţinerea metodologică și logistică
a doctoranzilor;
24.
Asigură instruirea pentru utilizarea surselor
de informare specifice;
25.
Organizează acţiuni promoţionale;
26.
Editează reviste și alte publicaţii;
27.
Realizează diseminarea de informaţii;
28.
Organizează contactele între potenţialii
parteneri.
1. Dezvoltarea de noi mecanisme precum:
ecomert, sistem de management de conţinut,
optimizare motor de căutare, conformitate
World Wide Web Consortium (W3C);
2. Informarea cu ajutorul de: broşuri, fluturaşi,
afişe sau rapoarte anuale postate pe site;
3. Achiziţionarea de echipamente de prezentarea
şi demonstrarea functionalităţilor bazate pe
tehnologii de realitate augmentata şi realitate
virtuală;
4. Dezvoltarea unor tehnologii de „cloud
measurements” pentru demonstraţii pe teren
exact la locaţia viitorului beneficiar;
5. Dezvoltarea unui departament de transfer de
tehnologie cu membri din departamentele CDI,
contractare
şi
ofertare.
Dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic
dotat cu infrastructura de ultima generaţie;
6. Utilizarea instrumentelor de management al
performanţei la nivel strategic.

Buget total
estimat:
10.000.000 lei
200.000 Euro

13.

Asociaţia
pentru
Promovarea
Inovării - API

Centru de
Informare
Tehnologică – CIT
InfoTecFarm

Călăraşi,
Judeţul
Călăraşi

3. Bioeconomie:
dezvoltarea
economiei
circulare

14.

Iridex Group
Plastic - Ilfov

Servicii de Tranfer
Tehnologic

-

5. Localitaţi
Inteligente

1. Documentare tehnologică – metodologie de
abordare şi elaborare a tehnologiilor, etape de
parcurs;
2. Organizare de matchmaking între mediul
economic şi mediul CDI;
3. Servicii de mentorat / coaching de specialitate,
respectiv consultanţă de specialitate, în vederea
încheierii de contracte privind implementarea
transferului tehnologic;
4. Dezvoltarea de baze de date cu informaţii
privind ofertele de CDI şi cererea în domeniu
specific;
5. Inventarierea potenţialilor parteneri în vederea
transferului produselor şi serviciilor, cum ar fi:
tehnologii noi, produse noi, inventii, inovatii,
consultanta, cursuri de pregatire de specialitate;
6. Acordarea de sprijin privind gestionarea
drepturilor de proprietate intelectuală;
7. Sesiuni de diseminare a rezultatelor activităţii de
cercetare dezvoltare;
8. Crearea de conexiuni directe între experţi în
domeniu şi operatorii economici.
1. Dezvoltarea unei baze de date cu informații
privind ofertele de cercetare - dezvoltare inovare şi cererea în domeniu împreuna cu
universităţi, centre de cercetare, ministere şi
alte organizații;
2. Extinderea platformelor informatice;
3. Extinderea laboratorului existent prin înfiinţarea
domeniului determinari pentru mediu;
4. Organizarea si desfășurarea de campanii pentru
creșterea conștientizării;
5. Organizarea si desfășurarea de conferințe la
nivel național/ internațional şi workshopuri de
transfer de know-how;
6. Achiziționare de echipamente, licențe în

Buget total
estimat:
- 200.000 euro

Bugetul total
estimat:
- 2.500.000
euro

15.

CIT - Ialomiţa

Centru de
Informare
Tehnologică

Slobozia,
Judeţul
Ialomiţa

2. Agricultură şi
industrie
alimentară

vederea sprijinirii activității de transfer
tehnologic;
7. Organizarea unui sistem de consultanta
competitiv pe întregul lanț valoric al industriei;
8. Furnizarea de servicii de asistenţă şi consultanţă
tehnică de specialitate la
aplicarea/achiziționarea de tehnologii;
9. Furnizarea de servicii de consultanţă pentru
implementarea de soluții tehnologice in IMM;
10.
Furnizarea de servicii de sprijin pentru IMM
inovatoare pentru recrutarea de personal
calificat, evaluare şi audit tehnologic;
11.
Furnizarea de servicii de matchmaking;
12.
Facilitarea parteneriatelor de afaceri;
13.
Achiziționarea de servicii pentru crearea de
platforme şi rețele;
14.
Furnizarea de servicii de accesare şi
managementul fondurilor europene;
15.
Furnizarea de servicii de internaționalizare
(prototyping, măsurări şi evaluare);
16.
Participarea în programe de cercetaredezvoltare pe probleme de mediu.
1. Sprijinirea agenţilor economici în vederea
Bugetul total
inovării;
estimat:
2. Realizarea de activităţi promoţionale specifice
500.000 euro
domeniului ştiinţific şi tehnologic (manifestări
ştiinţifice, întâlniri de afaceri, editare de
materiale promoţionale, expoziţii);
3. Acţiuni conexe în cadrul manifestării
expoziţionale Agroial Partener;
4. Organizarea de acţiuni de informare – seminarii,
întruniri de afaceri;
5. Diseminarea de informaţii tehnologice;
6. Servicii de informare privind produse şi
tehnologii noi;
7. Servicii de informare referitoare la produse şi

8.
9.
16.

17.

USH PRO
BUSINESS

USH PRO
BUSINESS

Centrul de
Transfer
Tehnologic

Centrul de
Transfer
Tehnologic

Ploieşti,
Judeţul
Prahova

1. Construcţia de
maşini,
componente şi
echipamente de
producţie;
3. Bioeconomie:
dezvoltarea
economiei
circulare
4. Turism şi
identitate
culturală
5. Localităţi
inteligente
6. Industrie şi
cercetare de
înaltă
tehnologie

1.

Câmpulung, 1. Construcția de
Judeţul
mașini,
Argeş
componente și
echipamente de
producție
5. Localități
inteligente
6. Industrie şi
cercetare de
înaltă
tehnologie

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

2.
3.

4.

5.

tehnologii modernizate;
Servicii realizate pentru IMM-uri;
Consultanţă oferită firmelor la sediul CIT, la
sediul agenţilor economici.
Servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi
transfer tehnologic, servicii de instruire,
organizări de evenimente;
Servicii de informare tehnologică, audit
tehnologic, veghe şi prognoză tehnologică;
Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
exploatarea
drepturilor
de
proprietate
intelectuală;
Servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul
legislativ la nivel naţional, european şi
internaţional;
Obţinerea de fonduri în cadrul unor programe
naţionale şi internaţionale;
Identificarea partenerilor din mediul universitar
şi de cercetare;
Asigurarea accesului la baze de date
specializate;
informare cu privire la priorităţile naţionale,
regionale şi locale;
Servicii de asistenţă în afaceri pentru inovare şi
transfer tehnologic, servicii de instruire,
organizări de evenimente;
Servicii de informare tehnologică şi prognoză
tehnologică;
Servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
exploatarea
drepturilor
de
proprietate
intelectuală;
Servicii de asistenţă şi consultanţă în domeniul
legislativ la nivel naţional, european şi
internaţional.
Obţinerea de fonduri în cadrul unor programe
naţionale şi internaţionale;

Buget total
estimat:
- investiţie
iniţială:
120.000 euro
- minimis:
220.000 euro

Buget total
estimat:
- investiţie
iniţială:
120.000 euro
- minimis:
220.000 euro

6. Identificarea partenerilor din mediul universitar
şi de cercetare;
7. Asigurarea accesului la baze de date
specializate;
8. Informare cu privire la priorităţile naţionale,
regionale şi locale.

