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Hot râre nr. 918 din 12/07/2006
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pentru aprobarea Programului de stimulare a cercet rii, dezvolt rii i inov rii IMPACT

Art. 1. (1) Se aprob Programul de stimulare a cercet rii, dezvolt rii i inov rii - IMPACT, denumit în continuare
Programul IMPACT, prev zut în anexa care face parte integrant din prezenta hot râre.
(2) Programul IMPACT este destinat preg tirii proiectelor de cercetare-dezvoltare i inovare care vor fi
propuse spre finan are din fondurile structurale, în scopul înt ririi capacit ii de absorb ie a acestor fonduri.
(3) Programul IMPACT se deruleaz în perioada 2006-2010.
(4) Conducerea Programului IMPACT se exercit de Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific , prin
Organismul intermediar pentru Programul opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice",
organizat la nivel de direc ie general .
Art. 2. (1) Programul IMPACT este finan at de la bugetul de stat prin aloca ii anuale, prev zute cu aceast
destina ie, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat Ministerului Educa iei i Cercet rii pentru
activitatea de cercetare tiin ific , alocate Autorit ii Na ionale pentru Cercetare tiin ific .
(2) Pentru realizarea obiectivelor Programului IMPACT se finan eaz proiecte de tipul celor prev zute în
anex .
(3) Proiectele sunt selectate în sistem competi ional, cu respectarea pachetului de informa ii al
Programului IMPACT.
(4) Pachetul de informa ii i calendarul competi ional ale Programului IMPACT se aprob prin decizie a
pre edintelui Autorit ii Na ionale pentru Cercetare tiin ific .
Art. 3. - Bugetul Programului IMPACT se repartizeaz astfel:
a) minimum 95% din buget se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru proiectele selectate
pentru realizarea obiectivelor;
b) maximum 5% din buget se aloc pentru conducerea Programului IMPACT.
Art. 4. (1) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul Programului IMPACT pentru conducerea acestuia, în
conformitate cu prevederile art. 3 lit. b), sunt destinate pentru:
a) promovarea la nivel na ional i regional a Programului IMPACT i a instrumentelor structurale în
domeniul cercetare-dezvoltare i inovare, prin editarea de materiale promo ionale, publicitate, organizarea
i/sau participarea la seminarii dedicate i altele asemenea;
b) achizi ionarea de servicii specifice, necesare implement rii i evalu rii Programului IMPACT;
c) realizarea i/sau participarea la programe de instruire specifice gestion rii fondurilor structurale;
d) participarea la ac iuni i activit i organizate de Comisia European , care sunt în acord cu scopul i
obiectivele Programului IMPACT;
e) dot ri independente.
(2) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul alocat proiectelor Programului IMPACT respect
reglement rile în vigoare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activit i de cercetare-dezvoltare
i de stimulare a inov rii, finan ate de la bugetul de stat.
Art. 5. (1) Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific , prin Organismul intermediar pentru Programul
opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice", asigur elaborarea documenta iei i realizarea
activit ilor specifice implement rii Programului IMPACT.
(2) Organismul intermediar pentru Programul opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice"
poate solicita servicii independente de consultan
i expertiz necesare implement rii i evalu rii
Programului IMPACT.
(3) Modul de organizare a competi iei, de evaluare, selectare, contractare, finan are i monitorizare a
proiectelor se face în baza procedurilor specifice aprobate prin decizie a pre edintelui Autorit ii Na ionale
pentru Cercetare tiin ific , care se public pe pagina de internet a acesteia.
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de stimulare a cercet rii, dezvolt rii i inov rii - IMPACT
1. Scopul
Programul IMPACT stimuleaz dezvoltarea de propuneri de proiecte viabile de cercetare-dezvoltare i
inovare, în scopul asigur rii absorb iei fondurilor structurale alocate componentelor de cercetare, dezvoltare
tehnologic i inovare prin Programul opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice",
contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona, revizuit , a Uniunii Europene.
2. Durata
Programul IMPACT se deruleaz în perioada 2006-2010.
Propunerile de proiecte pentru Programul IMPACT se depun la termenele i în condi iile precizate de
apelurile lansate de Autoritatea Na ional pentru Cercetare tiin ific pentru perioada 2006-2010.
3. Bugetul
Programul IMPACT este finan at de la bugetul de stat prin aloca ii prev zute cu aceast destina ie, în
limita fondurilor aprobate anual prin bugetul Autorit ii Na ionale pentru Cercetare tiin ific .
4. Obiectivele Programului IMPACT
4.1. Obiective generale:
a) asigurarea condi iilor necesare pentru absorb ia fondurilor structurale alocate pentru Axa prioritar II:
Cre terea competitivit ii economice prin cercetare-dezvoltare i inovare din Programul opera ional sectorial
"Cre terea competitivit ii economice";
b) consolidarea i extinderea parteneriatelor în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru
Programul opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice", prin cercetare-dezvoltare i inovare,
în conformitate cu reglement rile Uniunii Europene.
4.2. Obiective specifice:
a) identificarea perspectivelor de dezvoltare economic , tehnologic i de inovare a operatorilor economici
i/sau a domeniilor lor de activitate economico-social , la nivel local/regional i na ional, pentru a deveni
competitivi pe plan interna ional;
b) identificarea de noi oportunit i de afaceri, de beneficiari i de pie e pentru produsele i serviciile
rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare;
c) identificarea i dezvoltarea de clustere, definite ca grup ri între executan i, utilizatori i/sau beneficiari,
pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea cre terii competitivit ii economice a
operatorilor economici;
d) identificarea perspectivelor de dezvoltare a domeniilor tiin ifice, a unit ilor i institu iilor de drept public
i privat, în contextul integr rii cercet rii tiin ifice române ti în Aria european a cercet rii;
e) evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor care se vor realiza prin cercetare-dezvoltare i
inovare din cadrul Programului opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice".
5. Structura Programului IMPACT
Programul IMPACT cuprinde urm toarele tipuri de proiecte:
a) proiecte prin care se vor finan a studii de fezabilitate sau componente ale acestora destinate preg tirii
unor aplica ii tip proiecte de investi ii pentru infrastructura de cercetare-dezvoltare i infrastructura de
inovare i transfer tehnologic;

b) proiecte prin care se va oferi consultan de specialitate pentru preg tirea documentelor necesare
aplica iilor tip proiecte de cercetare-dezvoltare i de inovare, în scopul fundament rii contribu iei acestor
proiecte la cre terea competitivit ii economice. Aceste documente pot fi: plan de afaceri, studii de pia ,
studii de impact etc.
6. Rezultate estimate:
a) asigurarea unui portofoliu de proiecte consolidate din punctul de vedere al fundament rii solicit rilor de
finan are, care r spund cerin elor prev zute în programul opera ional sectorial aprobat de Comisia
European ;
b) cre terea abilit ilor reprezentan ilor comunit ii tiin ifice i ai reprezentan ilor operatorilor economici
interesa i în valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare de a elabora proiecte finan abile din fondurile
structurale;
c) informarea larg privind oportunit ile oferite de asisten a financiar acordat prin instrumentele
structurale pentru cercetare-dezvoltare i inovare;
d) asigurarea realiz rii de parteneriate între executan i, utilizatori i beneficiari în proiectele de cercetaredezvoltare propuse spre finan are.

