
Contribuim la dezvoltarea unui ecosistem 
regional de CDI!

Parteneriate formate din minim 1 IMM și organizații/infrastructuri de
cercetare și alte întreprinderi (inclusiv întreprinderi mari).

BENEFICIARI ELIGIBILI

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

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

OBIECTIVUL SPECIFIC 15 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Organizații și
infrastructuri de CDI

min. 250.000 euro
max. 3.000.000 euro

VALOAREA PROIECTULUI

Activități în vederea dezvoltării ecosistemului regional de inovare,
accelerării transferului tehnologic în conformitate cu cerințele pieței,
schimbului de cunoștințe și întăririi culturii și capacităților
organizaționale; 
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.

ACTIVITĂȚI FINANȚATE



Actorii ecosistemului regional de inovare și populația Regiunii Vest.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

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

Activitățile care vizează dezvoltarea ecosistemului regional de inovare și

accelerarea transferului tehnologic trebuie să fie în conformitate cu domeniile de

specializare inteligentă din Regiunea Vest și să își aducă o contribuție efectivă la

reducerea decalajului de inovare regional;

Cercetarea fundamentală nu este sprijinită prin program;

Vor fi finanțate proiecte care vizează cercetarea industrială și dezvoltarea

experimentală, cu obiectivul de a crea cunoștiințele necesare pentru dezvoltarea

de noi produse, materiale, tehnologii și servicii;

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 de CDI, ca parteneri în proiecte care au ca

obiectiv creșterea capacității de inovare a IMM-urilor;

Potențialii beneficiari sunt încurajați să adopte tehnologii de ultimă oră, să

desfășoare acțiuni CDI orientate spre procesul de tranziție la o economie circulară,

cu accent pe economia cu emisii reduse de dioxid de carbon, pe reziliență și pe

adaptarea la schimbările climatice.

BINE DE ȘTIUT

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro
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Reducerea decalajului de inovare regional/dezvoltarea ecosistemului regional de

inovare;

Conectarea actorilor locali la lanțurile de valori internaționale prin implicarea lor în

activități cu valoare adăugată ridicată în cele șase domenii de specializare

inteligentă;

Facilitarea transferului de cunoștințe dintre mediul academic și de cercetare către

mediul privat și în beneficiul administrației publice;

Consolidarea bazei materiale publice de cercetare, în corelare cu nevoile pieței și

aliniate dublei tranziții, verde și digitală. 

BENEFICII

Transfer scăzut al rezultatelor cercetării și inovării în piață;

Slaba capacitate de inovare de proces și de produs a IMM-urilor;

Capacitate limitată a actorilor locali de a se asocia în lanțurile de valori

specifice; 

Slaba conectare a cererii cu oferta de produse și servicii;

Slaba cooperare a întreprinderilor cu mediul academic și de cercetare,

astfel încât transferul de cunoștințe să aibă loc.

PROVOCĂRI

Rolul inovării, ca element esențial al efortului de a genera creștere economică și

competitivitate regională, a devenit cu atât mai evident în perioada de recuperare

economică și socială ce urmează pandemiei de Covid 19. În acest context, actuala

perioadă de programare reprezintă momentul oportun pentru membrii

ecosistemului regional de inovare să joace un rol esențial în promovarea și susținerea

inovării.

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

mailto:consultare@adrvest.ro

