
Susținem colaborarea pentru dezvoltarea 
și adoptarea de soluții inovative!

65%

75%

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

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

OBIECTIVUL SPECIFIC

4 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Clustere de
inovare

Min. 100.000 euro 
Max. 1.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile  

ajutor de stat (pentru investiții)

ajutor de minimis 

Valorificarea resurselor comune existente
sau noi, inclusiv de CDI, pentru a genera
produse, procese și servicii inovative;

Sprijinirea membrilor clusterelor pentru
avansarea pe lanțurile valorice în domeniile
tehnologiilor industriale avansate, economiei
circulare sau tehnologiei digitale;

Organizarea de întâlniri tematice specifice, sesiuni de formare și dezvoltare de
competențe, evenimente de benchmarking, matchmaking și alte seminarii,
participarea la evenimente naționale și internaționale, angrenarea membrilor în
activități de networking și schimburi de experiență;
Facilitarea implementării de noi modele financiare, de planificare, de management și
marketing la nivelul membrilor clusterelor. 
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Entitatea juridică care asigură managementul clusterului de
inovare (organizația clusterului).

BENEFICIARI ELIGIBILI

Organizaţii de management a clusterului care beneficiază de sprijin;

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

IMM-uri care introduc inovații în materie de comercializare sau organizare.

INDICATORI

Membrii clusterului.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

Clusterele de inovare reprezintă structuri sau grupuri organizate de părţi

independente: întreprinderi nou-înfiinţate inovatoare, întreprinderi mici și mijlocii și

întreprinderi mari, organizaţii de cercetare, organizaţii non-profit și alţi operatori

economici;

Scopul clusterelor este de a stimula activitatea inovatoare prin promovarea utilizării

în comun a echipamentelor și a schimbului/transferului de cunoștințe  de

specialitate, stabilirea de contacte, diseminarea informaţiilor și colaborarea între

întreprinderi și alte organizații din cluster;

Utilizatorii clusterului trebuie să aibă acces, în mod transparent și nediscriminatoriu,

la echipamentele și activitățile clusterului;

Taxele percepute pentru utilizarea echipamentelor și serviciilor clusterului trebuie să

corespundă prețului de pe piață;

Se finanțează domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii

Vest: agricultură și industrie alimentară, eficiență energetică și construcții (clădiri

sustenabile), industria manufacturieră și prelucrătoare, industriile culturale și

creative, TIC și automotive, turism, sănătate și calitatea vieții.

BINE DE ȘTIUT
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Capacitatea scăzută a IMM-urilor de a colabora cu alte

întreprinderi sau entități CDI în scopul inovării;

Numărul redus de clustere de inovare în Regiunea Vest;

Deficit de experți în domeniul inovării;

Contextul economic instabil.

PROVOCĂRI

Acces la expertiza, echipamentele, laboratoarele din cadrul clusterelor, precum

și la resurse umane specializate, cursuri de pregătire specializate etc.;

Cooperarea cu alte întreprinderi din cluster, universități, institute de cercetare,

clienți, concurenți și furnizori;

Dezvoltarea și/sau modernizarea facilităților comune în clustere, va conduce la

creșterea capacităților de producție și îmbunătățirea tehnologiilor

întreprinderilor.

BENEFICII

În Regiunea Vest există clustere în domeniile: automotive,

TIC, construcții, agro-food, energie, formate pentru a facilita

interacțiunea și cooperarea dintre actorii care își desfășoară

activitatea în aceste sectoare prioritare pentru economia

regiunii;

217 companii au fost implicate în clustere regionale în anul

2019;

Programul Regional Vest 2021-2027 sprijină mediul privat

printr-o abordare integrată și strategică. Se finanțează

competitivitatea, productivitatea și digitalizarea

întreprinderilor, operaționalizarea clusterelor de inovare și a

structurilor de sprijin pentru afaceri, dar și dezvoltarea de

competențe antreprenoriale, digitale, tehnice, creative,

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

mailto:consultare@adrvest.ro

