Promovarea tehnologiilor neconvenționale eco-eficiente de recuperare a metalelor utile din deșeuri
industriale prin crearea de parteneriate pentru transfer de cunoștințe cu agenți economici –
TRANSECOTEH, www.imnr.ro/transecoteh
PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020
POC-A1-A1.2.3–G-2015, ID P_40_397, Contract nr: 17/01.09.2016, Cod SMIS 105532
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INVITATIE PENTRU INTREPRINDERI ECONOMICE IN VEDEREA REALIZARII PARTENERIATELOR PENTRU
TRANSFER DE CUNOSTINTE PRIN REALIZAREA DE ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN
COLABORARE EFECTIVA IN CADRUL PROIECTULUI ”Promovarea tehnologiilor neconventionale eco-

eficiente de recuperare a metalelor utile din deseuri industriale prin crearea de parteneriate pentru
transfer de cunostinte cu agenti economici”, ACRONIM - TRANSECOTEH.
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR, in calitate
de beneficiar al Contracului de finantare nr. 17/01.09.2016, din cadrul competitiei 2015, POC 2014-2020,
AP1: CDI în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Actiunea 1.2.3 Parteneriate pentru
transfer de cunoștințe, invita intreprinderile economice interesate de colaborarea cu IMNR sa participe la
activitati comune de cercetare dezvoltare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă
in cadrul proiectului TRANSECOTEH pentru valorificarea superioara a deseurilor industriale cu continut de
metale neferoase, pretioase si rare.
Informatii despre oferta tehnica a IMNR se gasesc pe pagina de web a proiectului TRANSECOTEH,
sectiunea anunturi www.imnr.ro/transecoteh , brosura-oferta tehnica .
Intreprinderile potential partenere din cadrul proiectului beneficiaza de sprijin financiar
nerambursabil sub forma schemei de ajutor de stat in conditiile prevazute de lege si prezentate in Ghidul
Solicitantului (Sectiunea G), care poate fi consultat la adresa: http://www.poc.research.ro/actiuni-1-2-3 si
Model contract subsidiar pentru Activitati de tip D .
Intreprinderile partenere vor fi selectate conform „Metodologiei de verificare, evaluare si selecție a
propunerilor de proiecte depuse de întreprinderi economice in vederea realizării parteneriatelor pentru
transfer de cunoștințe prin realizarea de activități de cercetare-dezvoltare in colaborare efectiva”.
DIRECTOR PROIECT,
Dr. Ing. Daniela Violeta Dumitrescu
Pentru informații suplimentare puteți contacta direct Institutul National de Cercetare – Dezvoltare
pentru Metale Neferoase si Rare – IMNR
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