POR Vest 2021-2027

Agenția Regională de Inovare Vest
Contribuim la dezvoltarea ecosistemului regional de inovare!

Obiectivul de politică 1
O Europă mai competitivă și mai inteligentă

Prioritatea 1
O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și
întreprinderi dinamice

Obiectivul specific
Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă

Alocarea financiară
3 milioane euro

Activități eligibile
Operaționalizarea Agenției Regionale de Inovare (ARI) Vest prin
sprijinirea unor activități specifice:
Organizarea de întâlniri de descoperire antreprenorială;
Monitorizarea și evaluarea politicilor regionale de inovare;
Elaborarea, implementarea și monitorizarea Strategiei RIS3;
Efectuarea unei analize teritoriale a ecosistemului de inovare;
Realizarea Agendei Regionale de Inovare;
Promovarea difuzării, comunicării și exploatării pe scară largă a
rezultatelor și oportunităților generate de ecosistemul regional de
inovare;
Facilitarea

schimbului

de

cunoștințe,

consolidarea

capacităților

organizaționale și tehnologice a entităților de CDI;
Inventarierea și promovarea nevoilor și oportunităților din domeniul
competențelor legate de inovare;
Alcătuirea unui portofoliu de experți tematici capabili să ofere sprijin
procesului de generare, selectare sau implementare de proiecte
inovatoare la nivel regional, de ex. vouchere de inovare;
Furnizarea de servicii suport și de consultanță pentru inovare;
Dezvoltarea conceptuală a celor 4 Centre de Creativitate și Inovare.

Beneficiari eligibili
Membrii ecosistemului regional de inovare (sectorul academic și de
cercetare,

sectorul

privat,

sectorul

non-profit,

administrația

publică).

Data de depunere a proiectelor
Conform calendarului apelurilor de proiecte care urmează a se publica în
perioada următoare.

Indicatori
Participarea părților interesate la procese de descoperire
antreprenorială;
Contribuții la elaborarea Agendei Regionale de Inovare.

Beneficiarii finali ai proiectelor
Ecosistemul de inovare și cetățenii din Regiunea Vest.

Bine de știut
Ca policy maker, ARI va juca un rol esențial în reducerea decalajului de inovare la
nivelul Regiunii Vest prin dezvoltarea și susținerea ecosistemului de inovare,
creșterea capacității instituționale a membrilor ecosistemului de inovare regional
și stimularea transferului de cunoștințe între aceștia;
ARI își va concentra atenția pe încurajarea inițiativelor de business în conformitate
cu cerințele pieței, atât prin acțiuni de internaționalizare a IMM-urilor, facilitare a
accesului la finanțare, rețele de cunoaștere și lanțuri valorice, cât și prin măsuri de
consolidare a capacităților organizaționale pentru firmele care implementează
proiecte fundamentate tehnologic;
ARI va urmări accelerarea schimbul de informații și transferul de cunoștințe
organizaționale necesare inovării, în special în cele 6 sectoare de specializare
inteligentă;
ARI va avea în portofoliu atât elaborarea, implementarea și monitorizarea RIS3, cât
și a Agendei de Inovare Regională. Astfel, ARI va ajuta Regiunea Vest să dezvolte un
ecosistem de inovare robust și funcțional, în beneficiul actorilor regionali.

Provocări
Reducerea decalajului de inovare la nivelul Regiunii Vest;
Rezultate modeste obținute de Regiunea Vest în domeniul
cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) care limitează perspectivele de
dezvoltare și creștere economică. Cu un scor general de 0,163,
regiunea este pe locul 3 la nivel național după BI și NV, respectiv 233
din 240 de regiuni la nivel european;
Ecosistem de inovare insuficient dezvoltat la nivel regional;
Insuficienta capacitate a actorilor CDI de a scala activitățile
inovatoare și de a genera procese/produse inovative;
Deficit de experți în domeniul inovării.

Beneficii
Operaționalizare ARI Vest va contribui la:
Îmbunătățirea condițiilor cadru pentru activități CDI la nivel
regional;
Coagularea

ecosistemului

de

inovare

regional

și

creșterea

relevanței acestuia față de cerințele pieței;
Dezvoltarea unui portofoliu regional de competențe de inovare;
Realizarea de recomandări de politici publice – din perspectiva
rolului de catalizator și regulator de piață și de sistem, incluzând
elemente de sustenabilitate.

Știați că...
ARI Vest este gândită ca un instrument de politici și o inițiativă pionierat la nivelul
ecosistemului de inovare Vest cu scopul este de a conecta ecosistemul de inovare
regional cu cel național și european;
Crearea și operaționalizarea ARI a fost selectată ca operațiune de importanță
strategică la nivelul Regiunii Vest.
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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.

