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Proiectul Interreg Danube (DTP) “Smart Factory HUB”, cod DTP1-

071-1.1, 

lansează schema transnațională de vouchere de inovare în domeniul 

“fabricație digitală”. UTCN implementează competiția în România. 

- ANUNȚ DE LANSARE - 

 

1. Descrierea proiectului: Companiile industriale trebuie să-și 

digitalizeze producția, luând în considerare și îmbunătățirea 

proceselor și a managementului resurselor umane. Obiectivul 

principal al proiectului Smart Factory HUB este îmbunătățirea 

condițiilor-cadru pentru inovare în domeniul "fabrica 

inteligentă". Prin urmare, obiectivul proiectului este de a 

dezvolta condițiile cadru necesare pentru cercetare și dezvoltare 

și de politică de afaceri pentru cooperarea transnațională în 

industria prelucrătoare. (Sursa: http://www.interreg-

danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub)  

Proiectul Smart Factory Hub este implementat de un consorțiu 

format din 13 parteneri care provin din 10 țări ale Regiunii 

Dunării (Slovenia, România, Germania, Austria, Cehia, Bulgaria, 

Ungaria, Croația, Slovacia și Serbia) fiind condus de Parcul 

Tehnologic Pomurje din Slovenia. Universitatea Tehnică din Cluj-

Napoca are calitatea de partener în acest proiect. 

2. Descrierea schemei: Schema se desfășoară sub forma unei competiții 
de implementare a unor proiecte demonstrative, care să poată servi 

ca exemple pentru intensificarea eforturilor de dezvoltare a 

acestui domeniu. Beneficiarii potențiali trebuie să identifice în 

aplicația de proiect atât soluția pe care doresc să o implementeze 

cât și furnizorul de soluții. Soluțiile pot fi cele puse la 

dispoziție prin baza de date a proiectului Smart Factory HUB 

(link) sau altele similare, cu condiția să se încadreze în 

domeniile eligibile și să fie furnizate de o entitate cu sediul 

într-o țară din Regiunea Dunării, așa cum este definită de Uniunea 

Europeană. 

Schema pune la dispoziție 3 vouchere cu valoarea de 5.000 Euro 

fiecare. 

3. Beneficiari eligibili: La această schemă pot aplica companii mici 
și mijlocii conform definiției acceptată în Uniunea Europeană 

(Recomandarea 361/2003/CE, respectiv Legea 346/2004) și care au 

activitate în industria prelucrătoare (Cod CAEN Secțiunea C). 

4. Domenii eligibile: Soluțiile finanțate trebuie să se încadreze 

într-unul din domeniile menționate mai jos. 

A. Soluții pentru creșterea eficienței proceselor de producție 

B. Soluții pentru sisteme eficiente de gestionare a resurselor umane 

C. Tehnologii noi 

1. Rețea inteligentă de aprovizionare 

2. Sisteme de fabricație „Next-gen” 

3. Stocare / procesare în cloud 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub
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4. Analiza datelor 

5. Cyber-securitate 

6. Senzori / actuatoare inteligente 

7. Sisteme „Cyber-physical” 

8. Mentenanță inteligentă 

9. Forța de muncă mobilă 

10. Vehicule autonome 

11. Produse inteligente 

12. Additive manufacturing 

13. Robotică 

14. Materiale avansate 

15. Producție responsabilă 

16. Asistență fizică și cognitivă 

5. Modalitatea de aplicare și implementare: 

Proiectele trebuie să producă modificări măsurabile într-unul sau 

mai multe din domeniile: (1) eficientizarea costurilor, (2) 

asigurarea calității, (3) managementul riscului. Pașii necesari 

pentru implementarea proiectului demonstrativ: 

 Partenerii ( beneficiar + furnizor soluție) identifică o 

problemă de rezolvat 

 Partenerii elaborează și depun electronic propunerea pentru 

o soluție 

 Partenerii implementează un proiect demonstrativ, 

 Partenerii pregătesc și depun un raport și analizează 

efectele proiectului 

 UTCN efectuează plata serviciilor către aplicant 

6. Calendar de desfășurare: 

Lansarea apelului: 16.11.2018 

Depunerea aplicației: 18.01.2019 

Decizia de selecție și contractarea: 01.02.2019 

Începerea proiectului demonstrativ: 01.02.2019 

Finalizarea proiectului demonstrativ și trimiterea raportului: 

31.03.2019 

Plata pentru furnizarea de servicii: 01.05.2019 

7. Informații de contact: 

Prof.dr.ing. Călin Neamțu, Manager executiv proiect, 

calin.neamtu@muri.utcluj.ro  

Conf.dr.ing. Mihai Dragomir, Manager comunicare, 

mihai.dragomir@muri.utcluj.ro 

Tel: +40-264-202796 

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub 

Link download documentație detaliată 

 

 

mailto:calin.neamtu@muri.utcluj.ro
mailto:mihai.dragomir@muri.utcluj.ro
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/smart-factory-hub
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DOCUMENT TITLE: 

TRANSREGIONAL VOUCHER 

SCHEME 

Project: Improving RD and business policy conditions for 

transnational cooperation in the manufacturing industry 

 

Acronym: Smart Factory Hub 

 

 

 

 

 

 

 

 

Work package WP6: Pilot-instrument & model 

Activity 
A 6.1: Transfer Lab pilot – Trans regional Smart factory voucher 

scheme 

Deliverable D 6.1.4 Trans-regional voucher scheme reports 

Date of issue 01. 11. 2018 

Document issued by UTCN 

Contributors  PTP 

Version D0.1  

Number of Pages 26 

 
 
Any personal data in this document has been collected and will be processed for the purpose of the Project Smart Factory HUB, 
financed by the Interreg Danube Transnational Programme in accordance with the General Data Protection Regulation (EU 
2016/679). We are committed to respect and protect the privacy of personal data collected. This document may be disseminated 
electronically or on paper and conferred to other participants and public in the interest of facilitating communication within the Project 
Smart Factory HUB.  
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TARGET GROUP ASSESSMENT 

 
Has this deliverable addressed any of the target group indicated in the application form?  

 

Yes / No 

 

If yes, please describe the involvement of each individual target group in the table below. 

 

Target group 

Number 

reached by the 

deliverable 

Description of target group involvement 

SME   

Regional public authority   

National public authority   

Higher education and research   

Business support organisation   
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1 Numele apelului public 

Apel public pentru implementarea unor soluții inteligente și inovative în cadrul proiectului SMART 

FACTORY HUB. 

 

2 Fuinantatorul apelului public 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (numită în continuare »furnizor«), Str. Memorandumului 

Nr. 28, Cluj-Napoca, 400114, pe baza condițiilor definite mai jos, invită toate părțile interesate să 

depună o ofertă de implementare a serviciului pentru stabilirea proiectului demonstrativ, după 

cum urmează: 

 

3 Scopul, obiectivul și subiectul Apelului public 

Cererea publică de selecție a serviciilor pentru stabilirea proiectului demonstrativ se desfășoară 

în cadrul activităților proiectului SMART FACTORY HUB, implementat în cadrul Danube 

transnational programme: 

 Pachetul de lucru WP6: Instrument-pilot și model, Activitatea A6.1: Transfer lab. pilot – 

Sistemul de vouchere trans regional „Smart factory”. 

 

3.1 Scopul și obiectivele apelului public 

Scopul apelului public este de a introduce soluții inteligente și inovative în procesele de producție 

prin testarea unui sistem de vouchere interregional care să sprijine transferul interregional de 

soluții inteligente (de exemplu, producția inteligentă) în întreprinderi micro, mici și mijlocii 

orientate spre producție, (IMM-uri). 

 

Obiectivul apelului este de a îmbunătăți eficiența întreprinderilor micro, mici și mijlocii orientate 

către producție prin introducerea de soluții tehnice inteligente și inovative în procesele de 

producție care, în contextul proiectelor demonstrative, arată îmbunătățiri în domeniile: (1) 

eficiența costurilor, (2) asigurarea calității și (3) gestionarea riscurilor și, în consecință, 

promovează tranziția către practicile Industry 4.0. 

 

3.2 Subiectul apelului public 

Subiectul apelului public este de a acoperi costul proiectelor demonstrative implementate de 

IMM-urile orientate spre producție, înregistrate în România și un furnizor de soluții – o entitate din 

România sau din străinătate. 

Subiectul proiectelor demonstrative sunt soluții inteligente și inovative care se încadrează în cel 

puțin unul din următoarele domenii: 
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A 

Soluții pentru creșterea 

eficienței proceselor de 

producție 

Soluții legate de procesele de producție, precum ERP (Enterprise Resource Planning) și 

MES (Manufacturing Execution System). Acestea cresc eficiența, calitatea și controlul la 

nivelul producției sau al întregii companii (incluzând sisteme supply chain, KPIs, 

planificarea producției, etc.).  

B 

Soluții pentru sisteme 

eficiente de gestionare 

a resurselor umane 

Soluții legate de gestionarea resurselor interne, cum ar fi gestionarea și alocarea 

resurselor, managementul calificării și performanțelor, administrarea training-urilor, etc. 

C Tehnologii noi 

1 
Rețea inteligentă de 

aprovizionare 

Rețeaua inteligentă de aprovizionare permite transparență în ceea ce privește stocurile 

furnizorilor și logistica vehiculelor pentru decizii de furnizare automată și optimizată. 

2 
Sisteme de fabricație 

„Next-gen” 

Sisteme de fabricație „Next-gen” execută decizii automate și inteligente (de ex. 

planificarea producției), oferă aplicații inteligente pentru echipamente, integrarea fără 

probleme a soluțiilor inginerești și permit vizualizarea, monitorizarea, controlul, 

gestionarea alertelor și planificarea și execuția producției. 

3 
Stocare / procesare în 

cloud 

Serviciul de stocare / prelucrare a datelor din cloud oferă stocarea datelor și prelucrarea 

aplicațiilor pe servere cloud sigure. 

4 Analiza datelor Analiza datelor se bazează pe algoritmi decizionali avansați și analiză în timp real. 

5 Cyber-securitate 
Cyber-securitate oferă date criptate și mecanisme de protecție împotriva amenințărilor 

cibernetice. 

6 
Senzori / actuatoare 

inteligente 

Senzorii / actuatoarele inteligente sunt profund integrate în echipamente, transmit date 

fără-fir și au propriul motor de analiză (edge computing / analytics). 

7 
Sisteme „Cyber-

physical” 

Sistemele „Cyber-physical” sunt sisteme interconectate și echipamente care controlează 

entități fizice. 

8 Mentenanță inteligentă 
Mentenanța inteligentă a echipamentelor devine integrată (autonomă), ajutată de 

algoritmi predictivi și de sisteme de asistență la distanță. 

9 
Forța de muncă 

mobilă 

Forța de muncă mobilă oferă operatorilor dispozitive mobile și dispozitive de realitate 

augmentată pentru a procesa informații în timp real. 

10 Vehicule autonome 
Vehiculele autonome fac posibil ca materialul să fie manipulat prin intermediul unor 

unități de transport autonome și inteligente. 

11 Produse inteligente Produsele inteligente conțin informații relevante care permit echipamentelor să ia decizii. 

12 
Additive 

manufacturing 

Additive manufacturing oferă imprimare 3D care permite prototiparea rapidă și 

imprimarea rapidă a pieselor de schimb. Tehnologiile se transformă din ce în ce mai mult 

în produse reale cu design nou 

13 Robotică 
Robotica oferă utilizarea roboților flexibili, sporește inteligența, automatizează anumite 

procese și creează noi forme de interacțiune operator-robot. 

14 Materiale avansate 
Materialele avansate sunt materiale noi, precum sunt nanomaterialele și ingineria 

materialelor computaționale integrate (IMCI). 

15 
Producție 

responsabilă 

Producția responsabilă este o etapă individuală de fabricație care este concepută pentru 

interacțiunea cu clienții, astfel încât produsul să poată fi personalizat pentru clienți. 

16 
Asistență fizică și 

cognitivă 

Asistența fizică (de ex. roboți și exoscheleți) și cognitivă (de ex. prin dispozitive 

inteligente și voce) oferă asistență optimizată pentru operatorii din fabrică 

 

Proiectul demonstrativ prezentat trebuie să aibă efecte în: (1) eficientizarea costurilor, (2) 

asigurarea calității și (3) gestionarea riscurilor și, în consecință, să promoveze trecerea la 

industria 4.0.  
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4 Condiții de eligibilitate 

1. Aplicația trebuie să fie de tip  consorțiu în care un partener acționează ca „solicitant” și 

un alt partener ca „furnizor de soluții” 

2. SOLICITANTUL poate fi doar o întreprindere micro, mică sau mijlocie 1, orientată spre 

producție, organizată ca o persoană legală sau naturală, care este angajată în 

activități economice din Romania și este organizată ca și companie sau unic 

proprietar având un sediu în România. 

3. FURNIZORUL DE SOLUȚII poate fi doar o entitate legală stabilită în Austria, Bulgaria, 

Croația, Republica Cehă, Germania, Ungaria, România, Slovacia, Serbia, Slovenia 

sau (din zona Transnational Danube Program2 și din zona proiectului Smart Factory 

Hub). 

4. Solicitantul nu face parte din capitalul propriu al furnizorului de soluții, nu este 

proprietar în niciun fel al acestuia si nu face parte din echipa de management. 

5. Solicitantul poate aplica la apelul public numai cu o singură cerere. În cazul în care 

apar mai multe cereri ale aceluiași solicitant, se ia în considerare numai prima 

aplicație depusa, în timp ce celelalte sunt eliminate. 

 

5 Condiții pentru implementarea proiectului demonstrativ 

Proiectul demonstrativ trebuie să fie în concordanță cu scopul și subiectul apelului public. 

 

Scopul proiectului demonstrativ este de a rezolva o problemă specifică în cadrul companiei 

orientate spre producție și ar trebui să aibă ca rezultat: (1) eficientizarea costurilor, (2) asigurarea 

calității și (3) gestionarea riscului și, prin urmare, încurajarea tranziției la practicile Industry 4.0. 

 

Pașii necesari pentru implementarea proiectului demonstrativ: 

1. partenerii definesc problema pe care ar dori să o rezolve în proiect / producție 

2. partenerii prezintă o propunere pentru o soluție cu impact în: (1) eficientizarea costurilor, 

(2) asigurarea calității, (3) managementul riscului, 

3. partenerii implementează un proiect demonstrativ, 

4. partenerii pregătesc un raport, urmând modelul din acest apel public și analizează 

efectele pozitive ale proiectului demonstrativ. 

 

  

                                                
1
 Mărimea întreprinderii se determină în conformitate cu Anexa I din Regulamentul Comisiei (EU) 

651/2014, accesabilă la: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 
2
 http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/participating-countries 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/participating-countries
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6 Procesul de evaluare și selecție 

6.1 Criteriile pentru evaluarea aplicației 

Procedura apelului va fi efectuată de o comisie de experți desemnată de persoana responsabilă 

a furnizorului apelului public (denumită în continuare: comisia de experți). 

 

Toate aplicațiile primite în timp util sunt evaluate de comisia de experți pe baza criteriilor stabilite 

în capitolul 13. 

 

Doar depunerea în timp util a aplicațiilor va fi inclusă în procesul de evaluare. 

 

În cazul în care Solicitantul se retrage sau dacă contractul nu este încheiat în termenul stabilit, se 

va aproba următoarea aplicație cu cel mai bun punctaj. 

6.2 Procesul de selecție 

 

Două (2) aplicații cu cel mai mare punctaj vor fi selectate pentru finanțare. 

 

7 Plata furnizării serviciului 

Eligibilitatea pentru plata serviciilor de către solicitant este dovedită prin prezentarea unui raport, 

care trebuie depus până la 31.3.2019. Serviciul va fi plătit in cont deschis la Trezorerie pe baza 

facturii emise de solicitant și a confirmării raportului final de către furnizorul apelului public. 

 

Valoarea serviciului pentru implementarea proiectului demonstrativ este 7500 EUR cu TVA 

inclus, plata se va face in lei la cursul din data emiteri facturii.  

 

8 Termenul limită pentru depunerea aplicației 

Termenul limită pentru depunerea aplicației este 18.1.2019 până la ora 15.00. 

 

Aplicația, folosind formularele definite în documentația acestui apel public, trebuie trimisă 

electronic pe adresa: calin.neamtu@muri.utcluj.ro, după trimiterea aplicației in termen de maxim 

o ora veți primi confirmarea prin e-mail a înregistrării aplicației in caz contrar înregistrarea nu sa 

realizat cu succes. Pentru orice problema legata de transmiterea aplicatiei ne puteti contcat si 

telefonic la numărul : 0740258225  .  

 

9 Procedura aplicației 

Partenerii consorțiului trebuie să completeze următoarele formulare: 

Formularul 1: Formularul de aplicație 

mailto:calin.neamtu@muri.utcluj.ro
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Formularul 2: Declarația solicitantului 

Formularul 3: Informații privind proiectul demonstrativ 

Formularul 4: Informații despre furnizorul de soluții 

Atașamente: Poze și alte materiale suport 

 

Formularele trimise trebuie completate în limba engleză. Sunt permise atașamentele. Versiunile 

scanate ale tuturor formularelor semnate trebuie trimise la adresa de e-mail: 

calin.neamtu@muri.utcluj.ro. 

 

10 Deschiderea aplicațiilor și informarea cu privire la 

rezultate 

Deschiderea aplicațiilor nu va fi publică și va avea loc la sediul furnizorului în cel mult cinci (5) 

zile lucrătoare de la data limită de depunere a aplicațiilor. 

 

Comisia de experți poate, în momentul examinării cererii, să invite solicitantul să furnizeze 

clarificări în scris (prin poștă sau prin e-mail) cu privire la informațiile conținute în aplicație. 

Solicitantul trebuie să transmită clarificări în termenul stabilit, în caz contrar, comisia de experți 

va decide cu privire la interpretarea informațiilor. 

 

În orice moment în timpul procesării cererii, Comisia poate invita solicitantul să depună în scris 

(prin poștă sau prin poștă electronică) dovezi suplimentare care să demonstreze credibilitatea 

declarațiilor din cerere. Solicitantul trebuie să furnizeze dovezi în termenul stabilit, altfel Comisia 

nu va lua în considerare aceste declarații în cerere. 

 

Rezultatele apelului vor fi publicate pe site-ul Furnizorului în cel mult 30 de zile de la expirarea 

termenului de depunere a cererilor. 

 

Selectarea aplicațiilor care beneficiază de finanțare se va face de către reprezentantul legal al 

Furnizorului sau al persoanei autorizate prin emiterea unei decizii de selecție. 

 

Pe baza unei decizii de selecție, solicitanții vor fi chemați la semnarea contractului. 

 

11 Dinamica apelului public 

Mai jos sunt reperele-cheie ale implementării apelului public: 

 Termenul limită de depunere a aplicației: 18.1.2019 

 Termenul limită pentru emiterea deciziei de selecție și contractarea: 1.2.2019 

 Începutul proiectului demonstrativ: 1.2.2019 

 Sfârșitul proiectului demonstrativ și termenul limită pentru trimiterea raportului: 31.3.2019 

 Plata pentru furnizarea de servicii: 1.5.2019 
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12 Informații adiționale 

Persoana de contact în legătură cu apelul public este Calin Neamtu. Toate întrebările pot fi 

trimise la următoarea adresă de e-mail: calin.neamtu@muri.utcluj.ro.  
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13 Criterii pentru evaluarea aplicațiilor 

CRITERIU Punctaj maxim Punctaj obținut 

1 
Solicitantul a participat în trecut la activitățile 
de proiect, cum ar fi roadshow, bune practici, 
comunicare directă, ... (max. 5 puncte) 

Până la 5 
puncte 

 

2 

Metodologia proiectului demonstrativ (max. 10 puncte) 

Metodologia este descrisă în detaliu și au fost 
luate în considerare toate aspectele esențiale 
ale proiectului planificat. 

Până la 10 
puncte 

 

Metodologia este descrisă satisfăcător, însă nu 
toate aspectele necesare sunt prezentate 
suficient. 

Până la 5 
puncte 

 

Metodologia este inconsistentă și / sau 
nerealistă și / sau incompletă. 

0 puncte 
 

3 Este proiectul demonstrativ relevant pentru proiect? (max. 15 puncte) 

3a 
Proiectul demonstrativ introduce soluții 
inteligente și inovative care arată îmbunătățiri 
în eficiența costurilor. 

Până la 5 
puncte 

 

3b 
Proiectul demonstrativ introduce soluții 
inteligente și inovative care arată îmbunătățiri 
în asigurarea calității. 

Până la 5 
puncte 

 

3c 
Proiectul demonstrativ introduce soluții 
inteligente și inovative care arată îmbunătățiri 
în domeniul gestionării riscurilor. 

Până la 5 
puncte 

 

4 

Nivelul de complexitate tehnologică a proiectului (max. 20 de puncte) 

Soluția propusă reprezintă un nivel ridicat de 
inovație și complexitate tehnologică pentru 
implementarea în sisteme de producție. 

Până la 20 de 
puncta 

 

Soluția propusă reprezintă un nivel mediu de 
inovație și complexitate tehnologică pentru 
implementarea în sisteme de producție. 

Până la 10 
puncte 

 

Soluția propusă reprezintă un nivel rudimentar 
de inovație și complexitate tehnologică pentru 
implementarea în sisteme de producție. 

Până la 5 
puncte 
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14 Form 1: APPLICATION FORM  

APPLICANT DATA 

Tax number  

Registration number  

Full name  

Short name  

Street and house number  

City  

Postcode  

Post  

Bank account   

Bank where account is opened  

Legal representative  

Telephone number of legal representative  

E-mail address of legal representative  

Function of the legal representative  

 

CONTACT DATA / CONTACT PERSON 

Name and surname of the contact person  

Function of the contact person  

Telephone number of the contact person  

E-mail address of the contact person  

 

SIZE OF THE APPLICANT (in accordance with EU regulation 651/2014/EU) – choose one 

☐  Micro enterprise  

☐  Small enterprise 

☐  Medium-sized enterprise  

 

APPLICANT PRESENTATION (up to 2000 characters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION OF THE APPLICANT’S PRODUCTION PROCESS (up to 2000 characters) 
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Place and date Stamp Name and surname of the legal 
representative 

   

Signature 
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15 Form 2: DECLARATION BY THE APPLICANT 

Legal representative _________________________ (provide name and surname) of the 

applicant _________________ (Provide full name of the applicant) declare that: 

 

- We agree and accept all conditions stated in the public call. 

- In case of a successful candidature at the public call, we agree to publishing the 

information from the application forms and the final report for the purpose of informing the 

public and other institutions responsible for monitoring the implementation of the SMART 

FACTORY HUB project under the Danube transnational Programme. 

- The application is prepared in English language. 

- All statements given in this application are true and correspond to the actual situation 

- In accordance with Annex I of Regulation 651/2014 / EU, we are not large enterprise 

- We are not in equity or in any other way proprietary or management related to the 

Solution provider. 

- We apply to this public call with only one application. 

- We are aware that we are responsible for achieving the objectives of the demonstration 

project. 

 

Place and date Stamp Name and surname of the legal 
representative 

   

Signature 
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16 Form 3: DEMONSTRATION PROJECT INFORMATION 

DEMONSTRATION PROJECT INFORMATION 

Demonstration project name  

Demonstration project acronym  

Describe what specific problems you are encountering in production or other business 

processes and point out the proposed solution to this problem or the improvement that you 

want to implement as part of the proposed demonstration project (up to 3000 characters): 

 

Describe the methodology of implementing a demonstration project, which shall start no 

earlier than 1.2.2019 and finish no later than 31.3.2019 (indication and description of main 

activities, time plan for implementation and description of human resources involved) (up to 

3000 characters) 

 

Define and describe benefits of the demonstration project (or potential subsequent 

implementation of the solution) in the areas of: cost-effectiveness, quality assurance and 

risk management. 

Cost effectiveness ☐  YES 

☐  NO 

Justification (up to 1000 characters): 

 

 

 

Quality assurance ☐  YES 

☐  NO 

Justification (up to 1000 characters): 

 

 

 

Risk management ☐  YES 

☐  NO 

Justification (up to 1000 characters): 
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Describe the level of technological complexity of the demonstration project. Describe and 

substantiate the potential for introducing the proposed solution of a demonstration project 

in the context of Industry 4.0 or implementation of so-called Smart production. Specify the 

scope of the proposed solution in comparison with the current market situation and the 

potential for further use of the solution in similar production systems (up to 3000 

characters) 
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17 Form 4: INFORMATION ABOUT SOLUTION PROVIDER 

INFORMATION ABOUT SOLUTION PROVIDER  

Tax number  

Name of the solution provider  

Street and house number  

City  

Postcode and post  

Country  

Legal representative  

E-mail address of legal representative  

Function of the legal representative  

 
Legal representative of the solution provider ______________________ (Provide name and 
surname) declares that: 
- the above information is true, 
- I express the intention to implement the service of introducing smart and innovative solutions in 
the context of this application and I will help the Applicant to analyse in detail the problem in their 
production, identify solutions, execute final analysis or demonstrate the solution and support the 
Applicant in preparing a feasibility study. 
 

Place and date Stamp Name and surname of the legal 
representative of the solution 

provider 

   

Signature 
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18 Sample of the contract 

Contractul va fi disponibil după finalizarea perioadei de depunere.  
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18.1 ANNEX 1: Final report – feasibility study  

The final report must be prepared on the basis of the form below and must be prepared in 
English. 
 
1. BASIC INFORMATION 
 

Production oriented SME 

Organization: 

Name  

Address  

Country  

Website and social media: 

Website:  

Social media (Facebook):  

Social media (Twitter):  

Social media (LinkedIn):  

Social media (Google+):  

Other:  

Contact details: 

Name  

Tel.  

E-mail:  

Market sectors: Select one or more sectors the organization is focusing to: 

☐   Aeronautics industries  

☐   Automotive industry  

☐   Biotechnology  

☐   Chemicals  

☐   Construction  

☐   Cosmetics  

☐   Defense industries 

☐   Digital economy 

☐   Electrical and electronic engineering industries  

☐   Food industry 

☐   Gambling 

☐   Healthcare industries 

☐   Maritime industries 

☐   Mechanical engineering 

☐   Medical devices 

☐   Postal services 

☐   Pressure equipment and gas appliances 
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☐   Raw materials, metals, minerals and forest-based industries  

☐   Social economy 

☐   Space 

☐   Textiles, Fashion and creative industries  

☐   Tourism  

☐   Toys  

OTHER (Please specify): ________________________________ 

Services provided: Select one or more services provided by the Organization: 

☐   Consulting 

☐   Education/Training 

☐   Engineering 

☐   Manufacturing 

☐   Policy 

☐   Research and development 

☐   Services  

OTHER (Please specify): _________________________________ 

 
 

Smart Factory solution provider 

Organization: 

Name  

Address  

Country  

Website and social media: 

Website:  

Social media (Facebook):  

Social media (Twitter):  

Social media (LinkedIn):  

Social media (Google+):  

Other:  

Contact details: 

Name  

Tel.  

E-mail:  

Type of organization: Select one from the following: 

☐   Business support organization 

☐   Development agency 

☐   Large company 

☐   Ministry/Government/State agency 

☐   R&D 

☐   SME 
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☐   University 

☐   University incubator 

OTHER (Please specify):________________________________ 

Market sectors: Select one or more sectors the organization is focusing to: 

☐   Aeronautics industries  

☐   Automotive industry  

☐   Biotechnology  

☐   Chemicals  

☐   Construction  

☐   Cosmetics  

☐   Defense industries 

☐   Digital economy 

☐   Electrical and electronic engineering industries  

☐   Food industry 

☐   Gambling 

☐   Healthcare industries 

☐   Maritime industries 

☐   Mechanical engineering 

☐   Medical devices 

☐   Postal services 

☐   Pressure equipment and gas appliances 

☐   Raw materials, metals, minerals and forest-based industries  

☐   Social economy 

☐   Space 

☐   Textiles, Fashion and creative industries  

☐   Tourism  

☐   Toys  

OTHER (Please specify): ________________________________ 

Services provided: Select one or more services provided by the Organization: 

☐   Consulting 

☐   Education/Training 

☐   Engineering 

☐   Manufacturing 

☐   Policy 

☐   Research and development 

☐   Services  

OTHER (Please specify): _________________________________ 
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2. PROBLEM PROFILE 
Present the problem that has been solved (descriptively with concrete descriptions of the 
problem, concrete data on the type of problem (costs, quality, quantity, ...) and with pictures (min 
1 page). 
 
 
 
 
 
3. SMART SOLUTION PROFILE 
Briefly describe how this problem could be solved - with which solution 
 

3.1. BASIC INFORMATION ABOUT THE SMART SOLUTION 

Smart factory solution name (if 
existing): what is the name that 
captures the essence of the solution 

 

Product/Solution webpage:  

Keywords:  

Other examples of solution 
usage: 

 

Improvement areas covered by 

the Product/Solution: 

Select the improvement area: 

☐   Implementation of the novel technology 

☐   Implementation in the production processes 

☐   Implementation of the human resource management 

systems  
Product/Solution is related to the 

following type of implementation: 

Select one or more areas improved by the Product/Service 

implementation: 

☐   Improved coordination with suppliers 

☐   Increased speed of production operations 

☐   Decreased manufacturing costs 

☐   Lower energy costs 

☐   Improved information for production decisions 

☐   Improved agility and responsiveness in the production 

process 

☐   Improved product quality 

☐   Improved coordination with customers 

☐   Improved compliance with customer specs or regulatory 

requirements 

☐   Improved maintenance/uptime 

☐   Improved information for business analytics 

☐   Improved remote monitoring capabilities 

☐   Improved safety 

☐   Developed visualization capabilities 

Market availability:  

Product/service technological 

focus: 

Select one or more technologies that the product/service is 

addressing: 

AGRICULTURE AND MARINE RESOURCES  

☐   Agriculture 

☐   Resources of the Sea, Fisheries 

☐   Silviculture, Forestry, Forest technology 
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AGROFOOD INDUSTRY  

☐   Food quality and safety 

☐   Micro- and Nanotechnology related to agrofood 

☐   Technologies for the food industry 

BIOLOGICAL SCIENCES  

☐   Biology / Biotechnology 

☐   E-Health 

☐   Genome Research 

☐   Industrial Biotechnology 

☐   Medicine, Human Health 

☐   Micro- and Nanotechnology related to Biological sciences 

ELECTRONICS, IT AND TELECOMMS  

☐   Electronic circuits, components and equipment 

☐   Electronics, Microelectronics 

☐   Information Processing & Systems, Workflow 

☐   IT and Telematics Applications 

☐   Multimedia 

☐   Telecommunications, Networking 

ENERGY  

Biogas and anaerobic digestion (AD) 

☐   Carbon capture and energy 

☐   Energy efficiency 

☐   Energy production, transmission and conversion 

☐   Energy storage and transport 

Fossil Energy Sources 

☐   Nuclear Fission / Nuclear Fusion 

☐   Other Energy Topics 

☐   Renewable Sources of Energy 

INDUSTRIAL MANUFACTURING, MATERIAL AND 

TRANSPORT  

☐   Aerospace Technology 

☐   Construction Technology 

☐   Design and Modelling / Prototypes 

☐   Industrial Manufacture 

☐   Materials Technology 

☐   Packaging / Handling 

☐   Plant Design and Maintenance 

☐   Process control and logistics 

☐   Traffic, mobility 

☐   Transport and Shipping Technologies 

☐   Transport Infrastructure 

MEASUREMENTS AND STANDARDS  

☐   Amplifier, A/D Transducer 

☐   Electronic measurement systems 
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☐   Measurement Tools 

☐   Recording Devices 

☐   Reference Materials 

☐   Standards 

OTHER INDUSTRIAL TECHNOLOGIES 

☐   Other Industrial Technologies  

PHYSICAL AND EXACT SCIENCES  

☐   Chemistry 

☐   Meteorology / Climatology 

☐   Micro- and Nanotechnology 

☐   Physics 

☐   Separation Technologies 

PROTECTING MAN AND ENVIRONMENT  

☐   Environment 

☐   Safety 

☐   Waste Management 

☐   Water Management 

SOCIAL AND ECONOMICS CONCERNS  

☐   Citizens participation 

☐   Creative products 

☐   Creative services 

☐   Education and Training 

☐   Information and media, society 

☐   Infrastructures for social sciences and humanities 

☐   Socio-economic models, economic aspects 

☐   Sports and Leisure 

☐   Technology, Society and Employment 

 
3.2. SOLUTION DESCRIPTION AND IMPLEMENTATION PROPOSAL 

Solution description: Provide a concise description of the solution being proposed for solving 
the problem (provide text, photos, additional data) (min. 1 page). 
 
 
 
Solution implementation proposal: Provide a concise description of how the proposed solution 
should be implemented in the concrete production (provide text, photos, additional data) (min. 1 
page). 
 
 
 
Other relevant information about the product/service: 

Attachment1: Company logo 

Attachment 2: Product presentation 

Attachment 3: Video about SF solution  
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4. ACTIVITIES PERFORMED 
Describe the course of the entire operation: 

- when it started and when it ended, 
- who was involved (which persons by function and their expertize), 
- what was the work process (meetings, workshops, training, education, demonstration, 

pilot implementation, etc.) 
- add images of the activities performed 

(min. 1 page) 
 
 
 
5. BUSINESS MODELING 

Provide business model data about the proposed solution implementation, through provision of 
following information: 

- INVESTMENT: Analysis of the investment for solution implementation (infrastructure, 
equipment, material, workforce, external services, training ….) 

- OPERATIONAL COSTS: Analysis of operational costs in relation to long-term operation 
- IMPACT analysis: cost-benefit or other analysis showing the benefits of the smart solution 

for the production in terms of financial outcome (savings) and other improvements stated 
in section 3.1 

(min 1. Page) 
 
 
6. TECHNOLOGY TRANSFER ASSESSMENT 
 
Please answer following questions as detailed as possible: 
 

1. Are you planning to continue on implementation of the smart factory solution into your 
production system? Please explain your decision and future plans / reasons. 

 
2. Were there any challenges in collaboration with the Smart factory solution provider? 

 
3. What are your most important challenges and limitations in getting your production 

system digitized or upgraded with ‘’smart solutions’’? 
 

4. What are the key takeaways (lessons learned) for further cooperation with smart 
manufacturing solution providers, based on the experience you had during this process? 

 
5. What kind of skills and expertise is necessary in your organization in order to be able to 

speed up the process of digitalization? 
 

6. In general, have you been satisfied with the overall process of collaboration and 
technology transfer? Would you improve something? 

 
 

 
 
 
 


