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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Reteaua Enterprise Europe Network este o inițiativă a Comisiei Europene, lansată în anul
2008, prin care entitatile cu rol de punct local de contact ofera sprijin, in mod gratuit, IMMurilor interesate pentru a beneficia de avantajele pieței unice europene, in dezvoltarea propriei
afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (27 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India, China
si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 3000 experti din peste 600
centre gazdă.
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local de
contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
In aceasta calitate, ADR Nord-Est furnizeaza urmatoarele servicii:
 identificare de parteneri de afaceri, prin acces la baza de date centralizata a Retelei
care include cereri si oferte de cooperare comerciala sau tehnologica (detalii aici);


participare la evenimente de brokeraj (parteneriate B2B) pentru dezvoltarea de relatii
internationale intre IMM-uri, cooperare comerciala sau tehnologica



furnizare support pentru identificare parteneri interesati de participare in proiecte cu
finantare din diverse programe europene, inclusiv programe de cercetare si inovare;



informatii privind oportunitati de piata, legislatie si politici europene, relevante pentru o
companie sau un sector economic;



implicare in procesul de policy-making la nivel european, prin participarea la consultari
publice sau alte initiative in domeniul competitivitatii si inovarii.

În aceasta editie, puteti gasi informatii de interes pentru activitatea Dumneavoastra, in noul
context generat de pandemia COVID-19.
De asemenea, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost selectate
din baza de date centralizată a Rețelei, care include peste 10.000 de propuneri de colaborare.
Daca esti interesat, contacteaza-ne.
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#Fii informat!
Bugetul Programului Innotech Student ar putea fi suplimentat la 150
milioane euro prin mecanismul supra-contractării
Ministerul Fondurilor Europene a publicat un proiect de HG privind Programul Innotech
Student, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman.
Conform actului normativ, alocarea disponibilă pentru acest program este de 20 milioane
euro, cu posibilitatea suplimentării acesteia la 150 milioane euro, prin utilizarea
mecanismului supra-contractării. Sumele angajate prin utilizarea mecanismului supracontractării și care nu sunt decontate din alocarea Programului Operațional Capital Uman ar
urma să fie suportate din bugetul de stat.
Apelul Innotech Student a fost lansat la finalul lunii mai 2020, iar proiectele pot fi depuse în
perioada 1 iulie-15 septembrie 2020. Formatul liniei de finanțare este de tip administrare de
grant: organizațiile selectate de AM POCU vor derula programe de formare antreprenorială
pentru studenți, organizând ulterior competiții de planuri de afaceri și acordând finanțare (până
la 100.000 euro, 100% nerambursabili) studenților pentru pornirea de afaceri în domeniile
economice prioritare cuprinse în Strategia Națională de Competitivitate si Strategiile Regionale
de Specializare Inteligenta.
Ghidul solicitantului poate fi descărcat de aici: http://mfe.gov.ro/studenti/
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Proiect de OUG: Scutirea de la plată a impozitului specific, scutiri de TVA,
și alte noutăți privind unele măsuri fiscale
Ministerul Finanțelor Publice a lansat un Proiect Ordonanță de urgență privind unele măsuri
fiscale, modificarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
Scutirea de la plata impozitului specific
Se propune scutirea de la plata impozitului specific, în anul fiscal 2020, pentru o perioadă
de 90 zile. Concomitent s-a prevăzut și mecanismul de recalculare a impozitului specific
datorat, în sensul scãderii acestei perioade din totalul de 365 zile ale anului fiscal. Această
scutire de impozit va fi aplicabilă de către toți contribuabilii care se află sub incidența Legii
nr.170 /2016 privind impozitul specific unor activități, întrucât nu sunt reglementate condiții
specifice de acordare.
Impozitul astfel recalculat va fi împărțit în două plăți semestriale egale, prima plată urmând a fi
efectuată până la 25 iulie 2020.
Scutiri temporare de TVA pentru livrările, importurile și achizițiile intracomunitare de
măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru terapie intensivă
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Documentul prevede introducerea unei scutiri temporare de TVA pentru livrările, importurile și
achizițiile intracomunitare de măști de protecție individuale și ventilatoare medicale pentru
terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU – rezerva de capacități a Uniunii
Europene. Măsura este limitată în timp – până la 1 octombrie 2020, respectiv pe durata
participării României la acest proiect.
Măsuri privind bonificații la plata impozitului pe profit/impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată, precum
și contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat
trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv,
pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o
bonificație de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plății anticipate trimestriale,
conform proiectului de OUG.
Prorogarea unor termene
Se propune totodată prelungirea aplicării următoarelor măsuri fiscale până la data de 25
octombrie 2020, inclusiv:






nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Codului
de procedură fiscală, pentru obligațiile fiscale care au devenit scadente după data de
21 martie 2020, reglementată de art. VII din OUG nr. 29/2020;
nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități, conform Codului de procedură
fiscală, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare, reglementată de
art. XII din OUG nr. 48/2020;
măsurile referitoare la suspendarea executării silite, reducerea semnificativă a perioadei
de soluționare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare,
suspendarea termenului de prescriere, suspendarea condițiilor de menținerea
eșalonărilor la plată etc.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice
România va beneficia de aproximativ 33 miliarde de euro prin instrumentul Next
Generation EU
Ministerul Fondurilor Europene a publicat detalii cu privire la suma de care va beneficia
România prin noul instrument de redresare al Comisiei Europene, Next Generation EU.
Conform propunerii Comisiei Europene, România va beneficia de o sumă de aproximativ 33
mld. euro fonduri de relansare prin intermediul următoarelor instrumente:




Facilitatea pentru Reziliență și Recuperare: circa 26 mld. euro (sprijin financiar amplu
pentru investiții și reforme în domeniile verzi și digital, prin granturi si credite);
REACT–EU: circa 1,5 mld. euro, granturi suplimentare pentru implementarea Politicii
de Coziune în anii 2020-2022;
Fonduri suplimentare pentru dezvoltare rurală: circa 1,3 mld. euro (granturi);
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Fonduri suplimentare prin intermediul Fondului pentru Tranziție Justă: circa 4,4
mld. euro (granturi).

Reaminitim ca banii pentru Next Generation EU vor fi strânși prin ridicarea temporară a
plafonului resurselor proprii la 2% din Venitul Național Brut al UE. Acest lucru va permite
Comisiei să își folosească ratingul de credit foarte puternic pentru a împrumuta 750 de miliarde
de euro pe piețele financiare pentru UE pentru generația viitoare.
Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

POR: Sesiune de depunere deschisă pentru apelurile ce vizează
promovarea transferului tehnologic
Ca urmare a relansării apelurilor 1.1.A Sprijinirea entităților de inovare și transfer
tehnologic (ITT) și 1.1.B Parcuri științifice și tehnologice aferente Programului Operațional
Regional, începând cu data de 13 iunie și până la 13 august 2020, pot fi depuse cererile de
finanțare în cadrul apelurilor aferente Axei prioritare 1: Promovarea transferului tehnologic.
POR 1.1.A
Solicitanți eligibili: Entități de inovare şi transfer tehnologic autorizate provizoriu/acreditate sau
care urmează a fi autorizate provizoriu/acreditate. Alocarea prezentului apel de proiecte este
echivalentul în lei a 27,656 milioane euro, din care Regiunea Nord-Est are 6.046.409 Euro.
Pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau
ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000
euro, și maximum de 3 milioane euro, iar pentru proiectele care cuprind doar componenta de
minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 75.000 euro și și
maximum de 200.000 euro.
Pentru mai multe detalii, accesati aceasta adresa.
POR 1.1.B
Solicitanți eligibili: Solicitanții eligibili în cadrul prezentului apel sunt asocierile constituite în
vedea vederea creării parcurilor științifice și tehnologic (conform prevederilor legale în vigoare).
Alocarea apelului este de 19.554.929 euro, iar valoarea finanțării nerambursabile acordate
este de minimum 75.000 euro și maximum valoarea alocării regională pentru prezentul
apel/fiecare regiune de dezvoltare în parte, Regiunea Nord-Est beneficiind de
5.982.508 Euro.
Pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabile
acordate este de minimum 75.000 euro și și maximum de 200.000 euro.
Pentru mai multe detalii, accesati acest link.
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Cereri / Oferte de colaborare
Designer și distribuitor francez de îmbrăcăminte din cașmir este interesat de cooperare
cu producatori europeni de tricotaje în cadrul unor acorduri de fabricație
Compania franceză specializată în vânzarea online a hainelor din cașmir își proiectează
propriile modele. Astăzi, produsele sunt fabricate în Asia, dar compania a decis să mute
producția în Europa. Acesta este motivul pentru care compania caută producători capabili
să producă haine din cașmir, sub o etichetă privată. Acordul poate include aprovizionarea
cu fire de cașmir de către partener sau nu.
Compania franceză caută doar fabrici de tricotat care au experiență în lucrul cu cașmir,
deoarece această țesătură necesită un anumit know-how. Partenerii vizati ar trebui să
producă 200.000 buc pe an, iar frecvența comenzilor ar fi o dată pe an.
Info suplimentare: BRFR20200615001
Valabilitate expresie de interes: 19 Iunie 2021
Un distribuitor de vin polonez caută vin fără alcool
Un importator și distribuitor de vin polonez care importă vin din întreaga lume și distribuie
vin în sectorul Horeca din Polonia caută vin nealcoolic și scăzut in calorii. Datorită
numeroaselor solicitari ale clienților, compania poloneză a decis să caute un producător
consacrat de vin nealcoolic și să semneze un acord de distribuție. Cantitățile, pentru un
început de cooperare, include 300 de sticle pe an. Tipul de vin: alb și roșu.
Vinul căutat trebuie să fie un produs fără
alcool, cu un conținut scăzut de calorii, să
conțină polifenoli care scad tensiunea
arterială și riscul de boli cardio-vasculare.
Acesta trebuie să conțină niveluri mai
mici de sulfiți în comparație cu vinul
alcoolic.
Partenerul căutat este un producător de
vin nealcoolic, cu linie de producție
proprie și capacitate de a vinde vin în
străinătate (departament de export).
Info suplimentare: BRPL20200526001
Valabilitate expresie de interes: 4 Iunie 2021
Companii specializate în utilaje agricole sunt căutate de o companie spaniolă de
proiectare și producție în baza unui acord de agenție comercială sau a unui acord de
distribuție și licență.
Companie spaniolă detinatoare de terenuri vaste dedicate producției agricole, cu o
experiență de câțiva ani în reparații de mașini și utilaje agricole, își oferă serviciile
companiilor care caută parteneri noi, interesate de agenții comerciale, acorduri de distribuție
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și licență ale echipamentelor sau utilajelor lor. De asemenea, compania oferă asistență de
întreținere și un serviciu complet post-vânzare, inclusiv instalarea și repararea la fata locului
a utilajelor sale.
Compania caută producători interesați de agenții comerciale, servicii de distribuție și acord
de licență pentru echipamentele sau utilajele lor și companii care doresc să își crească piața
în zona spaniolă prin oferta de produse proprii.
Principala activitate a clientului căutat este producția de masini și utilaje agricole.
Info suplimentare: BRES20200512002
Valabilitate expresie de interes: 29 Mai 2021
O companie ucraineană solicită mobilier în baza unui acord de servicii de distribuție
IMM ucrainean cu experiență în distribuția mobilierului doreste să-și crească portofoliul de
produse, în special mobilier de uz casnic, din lemn natural. Compania este dispusă să
importe noi modele de produse, pe baza unor acorduri de servicii de distribuție.
Tip de partener solicitat: producători de produse conform descrierii de mai sus.
Rolul partenerilor: furnizarea produselor comandate. Compania este dispusă să acționeze
ca distribuitor pentru produsele altor parteneri internaționali interesați să-și extindă piețele
în Ucraina. Compania ucraineană este dispusă să încheie un acord de servicii de distribuție
Info suplimentare: BRUA20200526001
Valabilitate cerere oferta: 29 Mai 2021
Materii prime pentru industria chimică, hârtie, sticlă, materiale compozite, vopsele și
rășini sunt căutate de o compania germană
O companie germană este specializată în distribuția de produse chimice industriale de bază
și speciale. Pentru a face față cererii clienților, este interesata de incheierea unor acorduri
de furnizori cu alti producatori / furnizori de materii prime. Produsele căutate sunt utilizate în
următoarele industrii: chimica (polimeri), hârtie, sticlă, vopsele și lacuri.
Partenerii căutați ar trebui sa fie furnizori de încredere
în aprovizionarea și furnizarea de materii prime de bună
calitate pentru industria chimică (de exemplu, hidroxid
de aluminiu), industria hârtiei (de exemplu,
metabisulfitul de sodiu) și industria sticlei (de exemplu,
cenușa de sodiu), pentru producerea de materiale
compozite, acoperiri de vopsea și rășini (de exemplu,
pentaerytritol micronizat), precum și în domeniul
logistic.
Compania germană se așteaptă la parteneriate pe
termen lung, în condiții de beneficii reciproce.
Partenerii ar trebui să fie solvenți din punct de vedere
financiar și responsabili pentru îndeplinirea îndatoririlor.
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Alte tipuri de parteneri căutați sunt brokerii vamali, depozitele și companiile de logistică
pentru organizarea livrărilor în principal în regiunile Germania, Anglia, Franța, Polonia,
Republica Cehă, Belarus și Federația Rusă
Info suplimentare: BRDE20200514001
Valabilitate oferta: 21 Mai 2021
Companie britanică care dezvoltă software medical de inteligenta artificiala (IA) pentru
depistarea semnelor precoce de deficiență cognitivă, demență și boala Alzheimer caută
un partener pentru un proiect finantat in cadrul unui apel Eureka Healthy Aging
Compania britanică cu sediul la Londra a dezvoltat un software patentat, bazat pe inteligență
artificială, care oferă un test de cinci minute de capacitate cognitivă, reducând timpul și
costurile asociate cu diagnosticul și îngrijirea demenței. Compania este interesata să se
asocieze, în baza unui acord de cooperare de cercetare, cu o organizație interesată de
depistarea demenței, în cadrul apelului Eureka Healthy Ageing, care vizează dezvoltarea
instrumentelor de sănătate digitală pentru promovarea îmbătrânirii sănătoase.
Denumirea completa a apelului Eureka este: apel multilateral pentru proiecte privind
îmbătrânirea sănătoasă.
Pentru a participa la acest apel, eventualii parteneri ar trebui să îndeplinească următoarele
cerinte:
- Consorțiul ar trebui să includă cel puțin două companii (cu profit) independente din două
țări participante. Participarea institutelor de cercetare / universităților este binevenită în
conformitate cu reglementările de finanțare ale fiecărei țări.
- Partenerii proiectului trebuie să își exprime disponibilitatea de a coopera, în dezvoltarea
unui nou produs, proces industrial sau serviciu.
- Produsul, procesul sau serviciul trebuie să fie inovator și trebuie să implice un risc
tehnologic.
- Proiectul trebuie să aibă scop civil.
- Proiectul ar trebui să aduca beneficii tuturor partenerilor implicați într-un consorțiu bine
echilibrat.
- Proiectul ar trebui să aibă un avantaj și o valoare adăugată evidentă rezultate din
cooperarea tehnologică dintre participanți (de exemplu, creșterea bazei de cunoștințe,
oportunități comerciale, acces la infrastructura de cercetare și dezvoltare etc.).
- Un acord de consorțiu semnat este obligatoriu înainte de începerea efectivă a proiectului.
Acordul de consorțiu ar trebui să includă cel puțin proprietatea și utilizarea know-how-ului și
a decontărilor de DPI.
- Durata proiectului nu poate depăși 36 de luni.
Termenul limită pentru depunerea cererilor este pe 5 august 2020. În mod ideal, expresiile
de interes ale companiilor interesate ar trebui trimise cu cel puțin 1 lună înainte de termen.
Info suplimentare: RDUK20200529001
Valabilitate oferta: 31 Iulie 2020
Companie maghiară care produce coșuri de cumpărături pentru mașini caută
distribuitori
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Companie maghiară cu o experiență de aproximativ 35 de ani în domeniul producției de
accesorii auto caută distribuitori în Uniunea Europeană pentru noul lor produs, care este un
coș de cumpărături pentru mașini.
Partenerul ar trebui să aibă o rețea fiabilă în domeniul accesoriilor auto și sa fie interesat de
soluții ecologice și durabile.
Info suplimentare: BOHU20200421001
Valabilitate oferta: 18 Iunie 2021
Producător polonez de haine pentru copii confecționate 100% din bumbac caută
distribuitori
Un producător polonez de îmbrăcăminte și lenjerie pentru copii și bebeluși, cu un scutec
inovator, ecologic în portofoliul său, caută distribuitori ai produselor sale. Compania are
certificate „Safe for children” și „Eko-Tex”,
care garantează o utilizare sigură.
Compania ar dori să-și extindă rețeaua de
distribuție în alte țări din lume și caută
distribuitori de accesorii pentru copii,
magazine pentru copii, precum și magazine
online. Rolul partenerului va fi distribuirea
produselor
destinate
nou-născuților,
bebelușilor și copiilor.
Info suplimentare: BOPL20200526004
Valabilitate oferta: 13 Iunie 2021
O companie olandeză caută un instrument (bazat pe IT) pentru a determina cu exactitate
diferența dintre cunoștințele și competențele necesare curente și viitoare ale angajaților
din marile organizații.
Companie olandeză de formare și educație caută un instrument și o tehnologie bazată pe
IT pentru a măsura cunoștințele, abilitățile și trăsăturile de personalitate, actuale și
necesare, precum și diferența de competențe, ținând cont, în același timp, de circumstanțele
viitoare specifice ale organizației unde lucrează acești angajați. Se ofera cooperarea cu
partenerii, in baza unui acord de licență sau tehnologie.
Tipul și rolul partenerului căutat:
Sunt vizate IMM-uri, instituții academice și alți inovatori cu experiență în domeniu. Partenerii
sunt invitați să contribuie la un proces creativ de inovație deschis, la gândirea strategiei și
la dezvoltarea tehnică ulterioară
În acest proces, următoarele expertize și suport tehnic ar trebui să îndeplinească
următoarele soluții:
-Soluții bazate pe IT pentru a măsura cunoștințele actuale și cerute, abilitățile și trăsăturile
de personalitate și diferența de competențe, ținând cont, în același timp, de circumstanțele
viitoare specifice ale organizației în care lucrează acești angajați.
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-Soluții care oferă perspective asupra aspectelor calitative, cum ar fi cultura companiei,
strategia de creștere și inovare (și schimbarea modelelor de afaceri) ale acelei companii și
piețele specifice în care compania operează. De exemplu, scenarii viitoare sau tablouri de
bord.
-Soluții care oferă informații despre locurile de muncă viitoare și cunoștințele și competențele
necesare acestor locuri de muncă.
-Soluții bazate pe evaluările cunoștințelor, competențelor și trăsăturilor de personalitate ale
angajaților. Soluțiile pot fi de natură calitativă sau cantitativă. Platforme de învățare
electronică, instrumente de evaluare online sau sisteme de inteligență artificială destinate
recrutării și selecției pot fi soluții (parțiale) posibile aici.
Soluții care integrează soluțiile parțiale menționate mai sus.
Info suplimentare: TRNL20200609001
Valabilitate oferta: 11 Iunie 2021
IMM din Marea Britanie caută parteneri tehnologici pentru a dezvolta o inovație care
va susține protecția drepturilor de autor și o remunerare corectă in industrii creative
Un IMM britanic dezvoltă o platformă digitală pentru industrii creative, care urmărește
conținutul digital online pentru a minimiza plagiatul și pierderile din remunerare.
Compania caută parteneri pentru cooperare tehnică și de cercetare, cu abilități în
blockchain și inteligență artificială (AI) pentru a co-dezvolta soluția optima și a realiza
cercetare pentru alte discipline multiple.
Sunt căutate următoarele tipuri și roluri de parteneri:
Dezvoltatori care ar fi în mod obișnuit IMM-uri sau organizații mai mari, cu experiență
substanțială în Blockchain, Inteligenta Artificială și în alte domenii, inclusiv analiza datelor
mari, date în timp real, Corpus Linguistics și design social UX / UI.
Partenerul (partenerii) ideal ar trebui sa aiba experiență în proiectarea și testarea
sistemului pentru platforme de interacțiune socială la scară largă. Solutia, daca va avea
succes, va fi scalata pe o retea globala de utilizatori.
Info suplimentare: TRUK20200427001
Valabilitate oferta: 30 Aprilie 2021

Detalii suplimentare despre serviciile
Centrului Enterprise Europe Nord-Est
găsiti la adresa www.adrnordest.ro (sectiunea EEN)
sau la sediul ADR Nord-Est
Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamt
tel: 0233 218.071
fax: 0233 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea care
poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale autorului și nu
reflectă politicile Comisiei Europene.
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