
Contribuim la dezvoltarea ecosistemului 
regional de inovare!

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

Dezvoltarea competențelor pentru
specializare inteligentă

OBIECTIVUL SPECIFIC

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;

Pregătirea Agendei Regionale de Inovare;

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.

Operaționalizarea Agenției Regionale de Inovare (ARI) Vest prin sprijinirea unor

activități specifice:

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

3 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ
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Membrii ecosistemului regional de inovare (sectorul
academic și de cercetare, sectorul privat, sectorul non-profit,
administrația publică).

BENEFICIARI ELIGIBILI

Participarea părților interesate la procese de descoperire antreprenorială;

Contribuții/acțiuni de consolidare a ecosistemului regional de inovare. 

INDICATORI

Ecosistemul de inovare și cetățenii din Regiunea Vest.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

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 Regionale de Inovare. Astfel, ARI va ajuta Regiunea
Vest să dezvolte un ecosistem de inovare robust și funcțional, în beneficiul
actorilor regionali.

BINE DE ȘTIUT
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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.

Operaționalizarea ARI Vest va contribui la:

BENEFICII

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. 

PROVOCĂRI

ARI Vest este gândită ca un instrument de politici și o
inițiativă pionierat la nivelul ecosistemului de inovare
Vest cu scopul 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.

ȘTIAȚI CĂ...

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

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.
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