27 septembrie 2016

Comunicat de presă
Lansarea proiectului „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o
PLATformă de interacţiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)”, cod SMIS P_40_283
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie-IMT Bucureşti, cu sediul în Voluntari, strada
Erou Iancu Nicolae nr. 126A, in calitate de beneficiar al proiectului „Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor
Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu intreprinderile competitive (TGE-PLAT)”Număr înregistrare electronică/ Cod SMIS P_40_283, în baza contractului de finanţare nr. 77/08.09.2016, încheiat cu
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Știinţifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi
pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul
Operaţional Competitivitate (POC), anunta derularea proiectului in perioada 8.09.2016 - 7.09.2021.
Valoarea totală a proiectului este de 15.397.500 lei. Asistenţa financiară nerambursabilă este de 13.437.500,00 lei
din care suma 11.249.875 lei este finanţată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional
Competitivitate 2014-2020 şi 2.187.625 lei din bugetul naţional.
Rezultate estimate: (a) încheierea a 8 contracte cu întreprinderi (toate din categoria IMM-urilor); (b) Încheierea a 3
contracte cu întreprinderi care au solicitat sprijin pentru introducerea de produse noi pe piaţă; (c) incheierea a 5
contracte CD cu intreprinderile; (d) livrarea unei licente catre o intreprindere; (e) atragerea sumei de 1,9 milioane
lei, drept cofinantare privata; (f) elaborarea împreună cu întreprinderile a unui număr de 7 publicaţii știinţifice; (g)
crearea a 5 noi locuri de muncă pentru cercetători la beneficiar; (h) realizarea a 4 brevete de invenţie.
Obiectiv. Proiectul TGE-PLAT este destinat transferului de cunostinte in beneficiul intreprinderilor, printr-o varietate
de activitati, de la informare si consultanta, pana la servicii stiintifice sau tehnologice si activitati CD dedicate.
Oferta IMT se bazeaza pe: (a) utilizarea unui grup de Tehnologii Generice Esentiale (TGE) de care dispune institutul
(micro-nanoelectronica, fotonica, nanotehnologii); (b) activarea unei „platforme de interactiune” cu firmele, care
asigura integrarea functionarii unor infrastructuri deja existente in institut (CTT-Baneasa, MINATECH-RO, IMTMINAFAB).
Prioritatea de specializare inteligenta vizata este: 2 „Tehnologiile informatiei si comunicatiilor, spatiu si
securitate”, cu focalizare pe subdomeniul 2.3 (securitate).
Proiectul este deschis tuturor firmelor romanesti interesate de domeniu. Tematica de interes poate si ea cuprinde
aspecte noi pe cele trei directii CD mentionate. Deoarece este de asteptat ca cererea sa depaseasca resursele
financiare ale proiectului, selectia proiectelor CD finantabile va fi facuta prin competitie.
Proiectul propus aici reprezinta o oportunitate unica de promovare si accelerare a inovarii, printr-o colaborare
ampla si sistematica cu un grup de firme inovative. Diversitatea si intensitatea procesului de transfer de cunostiinte
pe durata TGE-PLAT va duce la crearea in institut a unui virtual „centru tehnologic si de inovare” (CTI), format prin
corelarea activitatii unor compartimente si infrastructuri existente, stabilirea unor proceduri bine rodate, formarea
unor specialisti si dezvoltarea unei „culturi de organizatie” bazata pe inovare. Acest CTI va prelua activitatea
desfasurata de echipa de management si va asigura sustenabilitatea proiectului dupa incheierea finantarii.
Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate
2014-2020.
Date de contact: Director de proiect, Dr. Raluca Muller, Tel: 021.269.07.70; fax: 021.269.07.72; e-mail:
raluca.muller@imt.ro. Pagina de web a proiectului: www.imt.ro/TGE-PLAT (activa inainte de 30.09.2016).

