
Achiziția de pachete personalizate pentru digitalizarea afacerii;

Investiții în echipamente specifice, achiziția de licențe și/sau

dezvoltarea de aplicații software, resurse de stocare și procesare,

tehnologii specifice de utilizare a inteligenței artificiale, soluții, servicii

IT&C care sporesc intensitatea digitală a IMM-urilor;

Susținerea și promovarea comerțului electronic, încurajând

următoarele modele de afaceri: e-shop; eProcurement, eMall, 3rd

party marketplace, virtual communities, value chain service provider,

etc.

20,88 milioane euro

IMM-uri cu sediul social și locul de implementare în Regiunea Vest. 

min. 15.000 euro 

max. 60.000 euro

Valorificarea avantajelor digitalizării în beneficiul cetățenilor și al companiilor 

Digitalizare IMM

O Europă mai competitivă și mai inteligentă  

O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice

Pregătim IMM-urile pentru un viitor digital! 

90%

Contribuția maximă a programului

la cheltuielile eligibile 

jud. CS și HD

75%jud. AR și TM



IMM-uri digitalizate ca urmare a serviciilor implementate și produselor

achiziționate.

Digitalizarea este procesul de utilizare a tehnologiilor digitale în viața de zi cu

zi, pentru a schimba modelul de business și pentru a crea noi oportunități.

Se urmărește ca la nivel de IMM să se atingă un nivel ridicat de digitalizare, prin

implementarea a minimum 7 din cele 12 tehnologii digitale, și anume:

Se urmărește susținerea digitalizării în IMM-urile din domeniile de specializare

inteligentă din Regiunea Vest. Aceste domenii sunt:

1) internet pentru cel puțin 50% dintre angajați;

2) specialiști TIC;

3) bandă largă rapidă (minim 30 Mbps);

4) dispozitive mobile pentru cel puțin 20% dintre angajați;

5) pagină web sau homepage;

6) pagină web cu funcții avansate;

7) social media;

8) publicitate plătită pe internet;

9) servicii avansate de cloud computing;

10) facturi electronice adecvate procesării automate;

11) cel puțin 1% din cifra de afaceri obținută prin e-commerce;

12) minim 10% din total vânzări online sunt ”business to consumer”.

conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se publica în

perioada următoare.



Nivelul scăzut al performanței digitalizării - România se

situează pe ultimul loc în UE la capitolul digitalizare, conform

Indicelui economiei și societății digitale (DESI) din 2021,

document elaborat de Comisia Europeană;

Acces dificil la finanțare - În perioada de finanțare 2014-2020

susținerea digitalizării s-a realizat la un nivel incipient. Peste 70%

dintre IMM-urile din Regiunea Vest consideră că principala

barieră în calea digitalizării este lipsa finanțării, conform

studiului "Analiza nevoilor de digitalizare la nivelul

întreprinderilor din Regiunea Vest". Studiul elaborat de ADR Vest

poate fi consultat scanând codul QR;

Competențe digitale de bază și/sau avansate reduse;

Contextul economic instabil.

POR Vest 2021-2027 sprijină tranziția digitală printr-o abordare

integrată. Pe de o parte, se finanțează investiții privind adoptarea

tehnologiilor digitale de către mediul privat și public și, pe de altă

parte, dezvoltarea de noi competențe digitale, antreprenoriale

tehnice, creative și ecologice;

Peste 50% din întreprinderi consideră prioritară digitalizarea

umătoarelor procese operaționale: management, resurse umane,

relația cu clienții, gestionare stocuri, activități logistice,

operațiuni producție, arhivare documente.
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Acest material reprezintă o sinteză a tipologiei de finanțare conform versiunii de lucru 3 a POR Vest 2021- 2027 și va fi
actualizat  pe măsură ce se modifică programul de finanțare. Pentru a verifica criteriile de eligibilitate, modalitatea de
depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

Digitalizarea poate oferi IMM-urilor oportunități importante de a

îmbunătăți eficiența proceselor de producție și capacitatea de

inovare în materie de produse și modele de afaceri. 

Utilizarea tehnologiilor digitale, poate spori în mod semnificativ

competitivitatea IMM-urilor.

Aveți întrebări, observații sau propuneri? Ne puteți scrie la adresa de e-mail: consultare@adrvest.ro.

mailto:consultare@adrvest.ro

