
Cultivăm spiritul antreprenorial, 
inovator și creativ!

Dezvoltarea și sporirea capacităților de
cercetare și inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate.

OBIECTIVUL SPECIFIC

Operaționalizarea a 4 Centre de Creativitate și Inovare (CCI) în domeniile de

specializare inteligentă care vor lua forma unor Open-Labs de inovare și vor

urmări accelerarea transferului de cunoștințe și abilități de cercetare-

dezvoltare-inovare (CDI) către utilizatorii finali.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

CCI-urile formate din membrii ecosistemului regional de inovare, colaborări
între mediul academic, de cercetare și privat. 

BENEFICIARI ELIGIBILI

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

19 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Centre de creativitate
și inovare

max. 5 milioane euro/centru

VALOAREA PROIECTULUI



Organizații de cercetare care participă la proiecte de cercetare comune;

Cercetători care lucrează în centre de cercetare care beneficiază de sprijin;

Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare;

Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare;

Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi;

Locuri de muncă create în domeniul cercetării în entitățile care beneficiază de sprijin;

Investiții private care completează sprijinul public;

IMM-uri care introduc inovații în materie de produse sau procese;

Publicații ale proiectelor care beneficiază de sprijin;

Cereri de brevete depuse.

INDICATORI

IMM-urile din domeniile de specializare inteligentă;

Actorii din mediul academic și de cercetare, elevi și studenți implicați în proiectele

CDI.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

Spiritul antreprenorial, inovator și creativ trebuie cultivat încă din școală și

corelat cu procesul de tranziție digitală, pentru ca generațiile viitoare să

dezvolte abilități de business necesare unei societăți a viitorului. În acest sens,

se urmărește completarea ecosistemului de inovare prin crearea a 4 CCI-uri

care au ca obiectiv accelerarea proiectelor de cercetare aplicată,

experimentare, creare de prototipuri sau acțiuni demonstrative axate pe

inovare la nivelul ecosistemului CDI, în conformitate cu cererile pieței. CCI-

urile vor contribui la dezvoltarea domeniilor de specializare inteligentă și a

spiritului de inovare în afaceri la nivelul comunității și vor constitui motorul

cooperării dintre actorii regionali;

Domeniile de specializare inteligentă din Regiunea Vest sunt: agricultură și

industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri sustenabile),

industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile culturale și creative, TIC

și automotive, sănătate, turism și calitatea vieții.

BINE DE ȘTIUT
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Accelerarea transferului de cunoștințe și abilități de CDI către utilizatorii

finali;

Stimularea creativității și inovării;

Creșterea capacității mediului academic și organizațiilor de cercetare de

a se conecta la nevoile sectorului de afaceri, în vederea generării unor

procese și produse inovative în domeniile de specializare inteligentă

regionale;

Crearea de parteneriate între mediul academic, de cercetare și cel de

afaceri.

BENEFICII

Colaborarea redusă între mediul academic și de cercetare și mediul

privat;

Capacitatea redusă de inovare a întreprinderilor;

Impactul redus al transferului de cunoștințe către mediul de afaceri și

necorelarea cererii cu oferta;

Număr redus de entități de inovare și transfer tehnologic (EITT) implicate

activ în activitatea de transfer tehnologic.

PROVOCĂRI

Operaționalizarea celor 4 CCI-uri constituie operațiuni

(proiecte) de importanță strategică care urmează a fi

finanțate într-un apel neconcurențial.  

ȘTIAȚI CĂ...
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Acest material reprezintă o sinteză conform versiunii aprobate a Programului Regional Vest 2021- 2027. Pentru a verifica criteriile de
eligibilitate, modalitatea de depunere și selecție a proiectelor, consultați Ghidul solicitantului la momentul publicării acestuia. 

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