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Acord de finanţare PC7 –  
ANEXA III – DISPOZIŢII SPECIFICE PRIVIND „CERCETAREA 

PENTRU IMM-URI” SAU „CERCETAREA PENTRU 
ASOCIAŢIILE DE IMM-URI” 

 
III.1 – Definiţii 
În afară de definiţiile prevăzute la articolul II.1: 

IMM participantă înseamnă un beneficiar menţionat în secţiunea 1 din anexa I şi care 
corespunde definiţiei unei IMM prevăzute la articolul II.1.14. 

Asociaţie de IMM-uri înseamnă un beneficiar menţionat în secţiunea 1 din anexa I şi care 
corespunde definiţiei stabilite în cererea de propuneri în temeiul căreia a fost selecţionat 
prezentul proiect. 

Membru înseamnă un terţ la prezentul acord de finanţare care este membru al unei asociaţii 
de IMM-uri sau al unuia dintre membrii acesteia şi care corespunde definiţiei unei IMM 
prevăzute la articolul II.1.14. Cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel, orice referire la o 
asociaţie de IMM-uri include membrii acesteia.  

Executant de activităţi de cercetare şi dezvoltare tehnologică („executant CDT”) înseamnă 
un beneficiar menţionat în secţiunea 1 din anexa I şi care corespunde definiţiei unui executant  
prevăzute la articolul 2 din regulamentul de participare. 

Alt beneficiar înseamnă un beneficiar altul decât o IMM participantă, o asociaţie de IMM-
uri sau un executant  menţionaţi în sectiunea 1 din anexa I. 

Tranzactie înseamnă secţiunea 2 din anexa I care reflectă condiţiile acordului la care s-a ajuns 
în cadrul consorţiului privind dreptul de proprietate asupra informaţiilor generate şi drepturile 
de acces care urmează să fie acordate fiecărei IMM participante sau fiecărei asociaţii de 
IMM-uri, precum şi privind remuneraţia plătită de aceasta unui executant CDT. 

 

III.2 - Tranzacţia 

În aplicarea articolului 10, tranzacţia are prioritate faţă de orice dispoziţie prevăzută în partea 
C din anexa II. 
 
Orice modificare a tranzacţiei necesită aprobarea Comisiei printr-un amendament în 
conformitate cu articolul II.36. 

Consorţiul trebuie să se asigure că tranzacţia sau acordurile complementare încheiate de către 
sau între beneficiari respectă regulamentul de participare. 

 

III.3 - Acordul de consorţiu 

În termen de două luni de la data de începere a proiectului, consorţiul furnizează un acord de 
consorţiu care completează prezentul acord de finanţare şi anexele la acesta în ceea ce 
priveşte drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. 
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Acordul de consortiu sau orice alt acord încheiat de către beneficiari nu poate aduce atingere 
drepturilor şi obligaţiilor Comunităţii stabilite în acordul de finanţare şi în anexele la acesta, 
şi nici drepturilor şi obligaţiilor fiecărui beneficiar stabilite în tranzacţie. 

 

III. 4 – Costurile eligibile şi contribuţia financiară comunitară maximă 
1. Prin derogare de la dispoziţiile articolului II.16, executanţii CDT îşi pot percepe costurile 

eligibile doar pentru „activităţi de gestionare” şi „alte activităţi”. Pentru „activităţile de 
cercetare” şi „activităţile demonstrative” pe care le întreprind în cadrul proiectului, 
aceştia îşi percep remuneraţia de la IMM-urile participante sau de la asociaţiile de IMM-
uri conform tranzacţiei.   

IMM-urile participante şi asociaţiile de IMM-uri pot percepe ca şi costuri eligibile în 
cadrul „activităţilor de cercetare” şi al „activităţilor demonstrative”, după caz, 
remuneraţia plătită executanţilor CDT, conform tranzacţiei.  

2. Sub rezerva ratelor de rambursare stabilite la articolul II.16, contribuţia financiară este 
limitată la o valoare care nu depăşeşte 110% din remuneraţia percepută de executanţii 
CDT de la IMM-urile participante sau de la asociaţiile de IMM-uri şi care este plătită de 
acestea în conformitate cu articolul 120 din Regulamentul financiar. 

3. Orice asociaţie de IMM-uri poate percepe costurile suportate de către membrii săi în 
executarea proiectului, în conformitate cu dispoziţiile acordului de finanţare. Aceste 
costuri nu sunt considerate drept venituri ale proiectului. 

a) Membrii identifică costurile legate de proiect mutatis mutandis, în conformitate cu 
dispoziţiile părţii B din anexa II la acordul de finanţare. Fiecare membru îşi percepe 
costurile eligibile în conformitate cu principiile stabilite la articolele II.14 si II.15. 
Asociaţia de IMM-uri furnizează Comisiei: 

- o declaraţie financiară individuală pentru fiecare membru în formatul menţionat în 
formularul C. Aceste costuri nu sunt incluse în formularul C al asociaţiei de IMM-uri, 

- certificate referitoare la declaraţiile financiare şi/sau referitoare la metodologie din 
partea fiecărui membru, în conformitate cu dispoziţiile relevante ale prezentului acord 
de finanţare, 

- o sinteză a raportului financiar care cuprinde suma costurilor eligibile suportate de 
membri şi de asociaţia de IMM-uri, astfel cum se menţionează în declaraţiile 
financiare individuale ale acestora, se anexează formularului C al asociaţiei de IMM-
uri.  

În momentul prezentării rapoartelor menţionate la articolul II.4, consorţiul identifică 
activitatea desfăşurată şi resursele angajate de fiecare membru care îl leagă pe acesta 
de respectiva asociaţie de IMM-uri. 

b) Eligibilitatea costurilor membrului percepute de către asociaţia de IMM-uri este 
supusă verificărilor şi auditărilor membrilor, în conformitate cu articolele II.22 şi 23. 
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c) Asociaţia de IMM-uri este unica responsabilă, faţă de Comunitate şi de ceilalţi 
beneficiari, pentru membrii legaţi de aceasta. Asociaţia de IMM-uri se asigură că 
membrii respectă dispoziţiile acordului de finanţare. 

 

III. 5 – Garanţia pentru executanţii CDT 
În cazul în care o IMM participantă sau o asociaţie de IMM-uri se află în imposibilitatea 
juridică de a plăti remuneraţia stabilită în tranzacţie în favoarea unuia sau a mai multor 
executanţi CDT, Comisia poate autoriza respectivii executanţi CDT să solicite Comunităţii 
costurile eligibile legate de „activităţile de cercetare” şi de „activităţile demonstrative” ale 
acestora, acestea fiind considerate ca trebuind să fie plătite de respectiva IMM participantă 
sau de asociaţia de IMM-uri. 

Aceste costuri se rambursează în conformitate cu articolul II.16, sub rezerva articolului II.4.2. 

 

III. 6 – Drepturile IMM-urilor participante sau ale asociaţiilor de IMM-uri 
Orice decizie a consorţiului trebuie să întrunească cel puţin majoritatea IMM-urilor 
participante sau a asociaţiilor de IMM-uri, excluzând membrii acestora.  

În cazul în care nu se poate ajunge la un acord, coordonatorul informează fără întârziere 
Comisia. Se poate recurge la aplicarea articolelor II.8 şi/sau II.36 şi/sau II.38, după caz. 


