DECLARAŢIE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

______________________
(numele aplicantului furnizor de cunoştinţe )

EXPRIMAREA INTERESULUI

______________________
(semnătura)

______________________
(data)

(Ştampila aplicantului – dacă este cazul)

1. Informaţii despre aplicantul furnizor de cunoştinţe
1.1 Informaţii generale despre aplicantul furnizor de cunoştinţe

NUMELE INSTITUŢIEI
ADRESA (sediul social)
NUMĂR DE ÎNREGISTRARE
TELEFON
E-MAIL

WEBSITE
LOGO în format jpeg

1.2 Persoana autorizată să trimită Exprimarea Interesului

NUME, PRENUME
FUNCŢIA
TELEFON
E-MAIL

1.3 Persoană de legătură (dacă este diferită de cea de la paragraful 1.2)

NUME, PRENUME
FUNCŢIA
TELEFON
E-MAIL

Trimiţând această Expresie a Interesului, subsemnatul declară că :

1. Aplicantul este pe deplin conştient că resursele proiectului SEE_INNOVA, care are ca
scop finanţarea Voucherului de Mică Inovare SEE_INNOVA, sunt o parte a Fondului
European de Dezvoltare Regională (ERDF) SEE Programme şi că toate resursele se supun,
prin urmare, regulamentului privind fondurile structurale ale Uniunii Europene.

2. Aplicantul este pe deplin conştient de faptul că participarea în c alitate de furnizor de
cunoştinţe de inovare exclude automat posibilitatea ca entitatea care reprezintă furnizorul
de cunoştinţe de inovare să prezinte un proiect pentru un voucher de mica inovare.
3. Informaţia conţinută de această Exprimare a Interesului şi care însoţeşte Anexa
“Declaraţie de competenţe şi expertiză a aplicantului furnizor de cunoştinţe ” este exactă,
sinceră, completă şi corectă în toate elementele sale.
4. Aplicantul nu se află în niciuna dintre situaţiile următoare :


Este în stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afacerile administrate de către
tribunal, a intrat într-un angajament cu creditorii, şi-a suspendat activităţile, face
obiectul unor proceduri ca urmare a acestor situaţii sau se află în orice situaţie de
acest gen rezultată dintr-o procedură asemănătoare, prevăzută de legislaţia şi
reglementările naţionale.



A fost condamnat pentru abatere de la conduita profesională printr -o hotărâre a
unei autorităţi competente de judecată dintr -un stat membru.



S-a făcut vinovat de o gravă abatere profesională, dovedită prin orice mijloace pe
care atutorităţile contractante le pot justifica, inclusiv prin decizii ale Băncii
Europene de Investiţii şi organizatii internaţionale.



Nu este în acord cu toate obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările
sociale şi plata impozitelor şi taxelor, în conformitate cu prevederile legale ale ţării
în care este stabilit, cu cele ale ţării autorităţii contractante şi cu cele ale ţării în
care urmează să fie derulat contractul.



A făcut obiectul unei hotărâri care are autoritatea de judecată pentru fraudă,
corupţie, implicare într-o organizaţie criminală, spălare de bani sau orice altă
activitate ilegală care este în detrimentul intereselor financiare ale partenerilor
proiectului SEE_INNOVA.



A făcut obiectul unei sancţiuni administrative pentru declaraţii false în furnizarea
informaţiilor solicitate de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la o
procedură de achiziţii, nu a furnizat aceste informaţii sau a fost găsit vinova t pentru
încălcarea gravă a obligaţiilor.



Va informa fără întârziere partenerii SEE_INNOVA de orice situaţie considerată a fi
conflict de interese sau care ar putea da naştere unui conflict de interese.

Subsemnatul permite partenerului SEE _INNOVA să prelucreze datele oferite în această
declaraţie numai pentru management (inlcusiv publicarea informaţiilor generale şi a
informaţiilor conţinute în Anexa „Declaraţia de competenţe şi expertiză a furnizorului de
cunoştinţe”) şi în scopuri statistice, prin dispoz itive electronice sau computerizate, în
acord cu securitatea şi confidenţialitatea din cadrul legii.

_______________________
(nume, prenume)

____________________
(funcţia)

_____________________________________
(semnătura reprezentantului legal sau a persoanei autorizate )

 Declaraţia trebuie să fie semnată de către declarant şi să fie însoţită de o copie a unui act de identitate valabil.

ANEXAT
1) Declaraţia de competenţe şi expertiză a furnizorului de cunoştinţe.

DECLARAŢIE DE COMPETENŢE ŞI EXPERTIZĂ A APLICANTULUI FURNIZOR DE
CUNOŞTINŢE

SCURTĂ DESCRIERE A EXPERIENŢELOR SIMILARE DIN TRECUT
(Vă rugăm indicaţi numele companiei şi serviciile oferite)

DEPARTAMENT/UNITATE

SERVICII SPECIFICE OFERITE

DOMENIUL DE EXPERTIZĂ (alegeţi maximum 3 pentru un
department/unitate)
Finanţe
Controlul managementului
Organizare şi Resurse Umane
Marketing şi Vânzări
Operaţiuni şi Logistică
Procese de producţie
Dezvoltarea de noi produse sau servicii
Servicii juridice
Proprietate intelectuală
Cercetare şi dezvoltare
Transfer de tehnologie
Strategie şi modele de afaceri
DOMENII DE INOVARE(Alegeţi maximum 2 pentru un
department/unitate)
















CONFORT
Automatizarea casei (şi automatizarea clădirii)
Iluminat
Încălzire, ventilaţie şi aer condiţionat
Umbrire
Telefoane inteligente, tablete, computere, televizoare etc.

Sisteme domotice
Integratori de sisteme
Senzori, controlere, dispozitive de comandă, c ăi de acces, interfeţe
Reţele fixe şi wi-fi
Acces la internet de la distanţă
Medii inteligente













Roboţi de interior
Aspiratoare robotice
Menaj
Roboţi educativi şi de divertisment
Roboţi de tuns iarba
Curăţătoare automate pentru piscină
Aparate de uz casnic










Dispozitive pentru urcatul scărilor şi altele asemănătoare
Scaune cu rotile şi scutere
Rampe
Şine de prindere
Cadre de mers








Duşuri şi băi adaptate
Paturi, scaune, canapele etc.
Bucătărie
Dulapuri







Roboţi de uz casnic

Mobilitate

Mobilier

SĂNĂTATE şi ÎNGRIJIRE



Îngrijire electronică:



Sistem de asistenţă de urgenţă (prima, a doua şi a treia
generaţie de sisteme sau unelte de asistenţă de urgenţă)
Sistem de memento (sarcini zilnice, cum ar fi: medicaţia, masa de
prânz, plimbarea câinelui)
Cronometre şi alerte automate
Monitorizarea reabilitării şi a exerciţiilor

Îngrijire medicală electronică:
Prevenirea căderilor
Monitorizarea semnelor vitale: cardiace, respiratorii, glicemie,
tensiune arterială etc.
Vizite medicale online
Dispozitive medicale: aparat auditiv, respirator, tensiometru,
glucometru etc.












Haine inteligente 
Comenzi ale mediului înconjurător 
Camere video 
Încuietori securizate pentru porţi şi uşi 
Sisteme de intrare fără cheie 
Senzori de localizare geografică 
Inteligenţa lucrurilor: identificare prin frecvenţă radio 

SECURITATE şi SIGURANŢĂ

ALTELE (Vă rugăm menţionaţi domeniul de inovare)
__________________________ 

