
Sprijinim creșterea competitivității 
IMM-urilor prin inovare!

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

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

OBIECTIVUL SPECIFIC 14,5  milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Inovare IMM

Min. 500.000 euro 
Max. 1.000.000 euro 

VALOAREA PROIECTULUI

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Categoria de cercetare:
industrială sau dezvoltare
experimentală;
Categoria de beneficiar:
microîntreprindere,
întreprindere mică,
întreprindere mijlocie;
Alte particularități: colaborare
efectivă, implicarea activă a
unei universități, publicare
rezultate.

Contribuția maximă a
programului la cheltuieli eligibile

Ajutor de stat pentru activități de
cercetare, diferențiat în funcție
de:

Minim 25% - maxim 80%;

Ajutor de minimis
Min. 75% (județele AR și TM)
Min. 90% (județele CS și HD)

Investiții în active fixe și necorporale,
legate direct de activități de inovare și
cercetare aplicată, disruptivă, cu valoare
adăugată, în domeniile de specializare
inteligentă regională;
Achiziționarea de soluții tehnice rezultate
din activități de cercetare, cu scopul de a
dezvolta sau adopta soluții inovatoare in
conformitate cu cerințele consumatorilor
și tranziția către industria 4.0 și 5.0;
Activități care să susțină și să accelereze
integrarea actorilor regionali în lanțurile de
valori specifice.

IMM-uri din domeniile de specializare
inteligentă – individual sau în parteneriat cu
alte întreprinderi.

BENEFICIARI ELIGIBILI
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Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi;
Valoarea nominală a echipamentelor pentru cercetare și inovare;
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de produse sau
procese;
IMM-uri care introduc inovații la nivel intern;
Investiții private care completează sprijinul public. 

Se finanțează activități de cercetare industrială și dezvoltare experimentală,
dezvoltare de prototipuri, explorarea de noi tehnologii și idei de afaceri, cu
obiectivul de a crea cunoștințele necesare pentru dezvoltarea de noi produse,
materiale, tehnologii și servicii.
Cercetarea fundamentală nu este sprijinită prin PR Vest 2021-2027;
Având în vedere că intensitatea ajutorului de stat diferă în funcție de cele trei
categorii de cercetare – cercetare fundamentală, cercetare industrială și
dezvoltare experimentală, este deosebit de important ca solicitantul să
înțeleagă modul de împărțire a activităților proiectului CDI, pentru a putea
estima valoarea ajutorului de stat pe care o poate primi și necesarul de resurse
proprii pe care trebuie să le angajeze în cadrul proiectului.
Sunt eligibile costurile cu: personalul implicat în activitățile CDI, amortizarea
instrumentelor, echipamentelor și clădirilor utilizate în cadrul proiectului, doar
pe durata implementării, cercetare contractuală, drepturi de proprietate
intelectuală, servicii de consultanță în inovare, materialele, consumabilele și alte
produse similare utilizate în proiect;
Investițiile în lucrări de construcție vor reprezenta cheltuieli conexe, într-un
procent limitat, în strânsă corelare cu necesitatea dotărilor și echipamentelor
propuse.
Întreprinderile mari pot fi sprijinite doar dacă proiectele propuse implică o
cooperare cu un IMM, în activități CDI, ca parteneri în proiecte care au ca
obiectiv creșterea capacității de inovare a IMM-urilor.
Domeniile de specializare inteligentă identificate la nivelul Regiunii Vest sunt:
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

INDICATORI

Actorii ecosistemului regional de inovare și populația Regiunii Vest.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR
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Apetit redus al IMM-urilor pentru activități inovative și de colaborare;
Lipsa unor mecanisme care să stimuleze cererea IMM-urilor pentru inovare;
Nivel redus al cheltuielilor de CDI angajate de IMM-uri;
Regiunea Vest este în ultima grupă europeană de performanță la indicatori precum:
adoptarea inovării în IMM-uri, IMM-uri colaborative în domeniul inovării, aplicații
pentru patente și mărci.

PROVOCĂRI

Derularea unor activități de inovare poate crește competitivitatea și

productivitatea IMM-urilor și poate facilita avansarea spre activități cu valoare

adăugată ridicată;
Sprijinirea activităților de inovare și a departamentelor de CDI din cadrul IMM-
urilor va reduce decalajul existent în termeni de inovare și digitalizare: dezvoltarea
și/sau adoptarea tehnologiilor avansate: block-chain, big data, cloud computing,
IoT, producție avansată, robotică, inteligență artificială, securitate cibernetică,
printare 3D, metode avansate de producție, tehnologii sustenabile și economie
circulară, marketing sau inovație organizațională.
Tehnologiile digitale schimbă imaginea industriei și creează noi modele de afaceri,

ce permit industriei să fie mai productivă și să ofere lucrătorilor noi competențe.

BENEFICII

Inovarea este esențială pentru a stimula competitivitatea. Inovarea modelează
piețele, transformă economiile, stimulează schimbările radicale și este
indispensabilă pentru atingerea obiectivelor cuprinzătoare ale dublei tranziții verzi
și digitale;
Determinate de considerații privind o economie mai circulară, mai digitalizată și
mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, întreprinderile vor trebui
să construiască noi capacități și să caute parteneri de încredere pentru a consolida
reziliența lanțului de aprovizionare, a dezvolta noi oportunități comerciale și a
colabora, având în vedere caracterul tot mai internațional al inovării;
Pactul Verde European este noua strategie de creștere a Europei. Dubla tranziție
verde și digitală va afecta segmentele economiei, ale societății și ale industriei.
Aceste tranziții interconectate vor necesita noi tehnologii, precum și investiții și
inovare, creând noi produse, servicii, piețe și modele de afaceri. 

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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