
 
 

 

INVITAȚIE 

 

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU 

OPTOELECTRONICA INOE 2000, prin Filiala ICIA Cluj–Napoca, vă invită să 

participați in data de 25 NOIEMBRIE, 2016, începând cu ora 10:45 la 

evenimentul tematic „Accesul întreprinderilor la surse de finanţare a CDI”, 

organizat în cadrul proiectului „Realizarea transferului de cunoştinţe acumulate 

şi tehnologii dezvoltate de INCDO-INOE 2000, Filiala ICIA în domeniul Materiale 

pentru implementarea lor la întreprinderi din Romania, TREND”, cofinanţat 

prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa prioritara 1-“ Cercetare, 

dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și 

dezvoltării afacerilor”, ACTIUNE 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de 

cunoștințe.  

Evenimentul face parte din seria activităților de instruite a IMM-urilor, de  

promovare a proiectului precum și de identificare de potențiali parteneri și 

beneficiari ai rezultatelor acestuia.  

Evenimentul tematic va avea loc la GRAND HOTEL ITALIA, Str. Trifoiului 2 

Cluj-Napoca. Pentru identificarea locației de desfășurare a evenimentului accesați 

aici.  

Vă rugăm să ne transmiteţi confirmările de participare, precum și numărul 

de persoane participante la adresa: anca.naghiu@icia.ro, până la data de 23 

noiembrie 2016. Persoana de contact: Anca Becze, tel: 0264-420667.         

 
Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operaţional Competitivitate 2014-2020 

 

          DIRECTOR,      DIRECTOR DE POIECT, 
Dr. ing. Roxana SAVSTRU     Dr. Marin ȘENILĂ 
 
 

 

https://www.google.ro/maps/place/Grand+Hotel+Italia,+Strada+Trifoiului+2,+Cluj-Napoca+400000/@46.7532268,23.5974124,16z/data=!4m5!3m4!1s0x47490dca8d7778b9:0x57caea177482cc7d!8m2!3d46.7528593!4d23.6057702


 
 

AGENDĂ 
Eveniment Tematic: 

„Accesul întreprinderilor la surse de finanţare a CDI” 
Localitate: Cluj-Napoca 

  Locație: GRAND HOTEL ITALIA, Str. Trifoiului 2  
Data: 25 noiembrie 2016 

10:45 11:00 Înregistrare participanți 

11:00 11:30 Prezentarea: SME Instrument  -  Schema de 
finantare UE pentru IMM-uri cu potential 
inovativ-Inovarea in IMM-uri ca motor al dezvoltarii 
economice. Prezentarea indicelui sintetic al inovarii 
la nivel UE si RO. Schema de finantare SME 
Instrument: scop, buget alocat, criterii de 
eligibilitate, tematici, faze, servicii oferite de 
Enterprise Europe Network pentru beneficiarii SMEI, 
criterii de evaluare, rezultate obtinute. Marca de 
excelenta. 

Simona BÂRSAN, 
Director 
Departament 
CENTI-ICIA Cluj-
Napoca 

11:30 12:00 Prezentarea: Programului EUROSTARS  
Informații utile pentru IMM-urile cu activități de 
cercetare-dezvoltare-  EUROSTARS este un program 
european de finanțare si de sprijin dedicat IMM-
urilor care desfășoară activități de cercetare-
dezvoltare si care realizează produse, procese sau 
servicii inovatoare. 

Ancuța IVAN, 
Departament 
CENTI- ICIA Cluj-
Napoca 

12:00 12:20 Pauză de cafea  

12:20 12:50 Prezentarea: Competitivității prin cercetare şi 
inovare, Cecuri de inovare Subprogramul 
Competitivitate prin cercetare şi inovare, Cecuri de 
inovare are ca scop susţinerea IMM-urilor prin 
finanţarea proiectelor cu grad ridicat de inovare, cu 
obținerea unor rezultate concrete 
(produse/tehnologii) care vor avea impact real pe 
piaţă. 

Emilia Gîlcă, 
Departament 
Cercetare & 
Dezvoltare, ICIA 
Cluj-Napoca 

12:50 13:20 Prezentarea: Subprogramul 2.1. Competitivitate 
prin cercetare, dezvoltare si inovare – Transfer 
de cunoaștere la agentul economic “Bridge 
Grant” - Bridge Grant este un instrument de 
finanțare care are ca scop creșterea performanței și 
competitivității agenților economici prin utilizarea 
expertizei existente în universități și centre de 
cercetare. 

Otilia MICU, 
Departament 
CENTI, ICIA Cluj-
Napoca 

13:20 14:00 Discuţii finale, întrebări, răspunsuri şi concluzii 

 


