
Sprjinim antreprenoriatul și transformăm
 ideile în afaceri!

90%

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

Creșterea competitivității și productivității 
IMM-urilor.

OBIECTIVUL SPECIFIC

20 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Întreprinderi noi

Min. 15.000 euro 
Max. 50.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  

ajutor de minimis Achiziția de echipamente tehnologice,
utilaje, instalații de lucru, mobilier;
Achiziția de active necorporale (ex. brevete,
licențe, programe informatice).
Servicii suport de tip: consiliere, mentoring,
coaching.

Întreprinderi nou create în județele Hunedoara și Caraș-Severin din
mediul urban.

BENEFICIARI ELIGIBILI



#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Scopul apelului de proiecte îl constituie creșterea numărului de

întreprinderi în județele Caraș-Severin și Hunedoara, în care există o

densitate scăzută de IMM per locuitor;

Sunt sprijinite cu prioritate IMM-urile din domeniile de specializare

inteligentă ale Regiunii Vest. Acestea sunt:

BINE DE ȘTIUT

Întreprinderi nou înființate, în județele Hunedoara

și Caraș-Severin,  care beneficiază de sprijin

nerambursabil;

Locuri de muncă nou create;

Întreprinderi noi aflate încă pe piață, cel puțin încă

un an de la data finalizării proiectului. 

INDICATORI 



#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Nivelul moderat de antreprenoriat - În Regiunea Vest se

regăsesc 9% din totalul IMM-urilor din România;

Densitate redusă a IMM-urilor - 26 IMM-uri/1.000 de locuitori în

Regiunea Vest, față de media UE de 56 IMM-uri/1.000 de

locuitori. La nivel local, există diferențe importante între județe:

Timiș cu 34 IMM-uri/1.000 locuitori, urmat de Arad cu 27,

Hunedoara cu 20 și Caraș-Severin cu 15;

Contextul economic instabil.

PROVOCĂRI

Achiziția de noi echipamente și tehnologii reprezintă premisele pentru

dezvoltarea capacității productive, dar și o oportunitate de a inova.

BENEFICII

PR Vest 2021-2027 sprijină mediul privat printr-o abordare

integrată și strategică. Se finanțează competitivitatea,

productivitatea și digitalizarea întreprinderilor,

operaționalizarea structurilor de sprijin pentru afaceri, dar

și dezvoltarea de competențe antreprenoriale, digitale,

tehnice, creative, ecologice; 

PR Vest 2021-2027 sprijină cu prioritate IMM-urile din

domeniile de specializare inteligentă pentru că acestea au

cel mai mare potențial de dezvoltare din regiune.

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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