
Sprijinim colaborarea între mediul de
 cercetare și mediul privat!

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

Dezvoltarea și sporirea 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

Transfer tehnologic

Min. 50.000 euro 
Max. 500.000 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)

Implementarea unui rezultat de cercetare-
dezvoltare-inovare (CDI) aflat la un nivel de
maturitate tehnologică de minim TRL 4;
Investiții pentru achiziția de dotări și
echipamente, servicii de consultanță în
domeniul inovării, care asigură posibilitatea
implementării procesului de
creare/adoptare a unei soluții inovatoare,
bazată pe achiziționarea de
cunoștințe/tehnologii rezultate din activități
CDI derulate de organizații de cercetare,
publice sau private.

IMM-uri din domeniile de specializare
inteligentă – în parteneriat cu entități de
cercetare (universități, institute de cercetare,
entități de transfer tehnologic) sau cu
întreprinderi mari.

BENEFICIARI ELIGIBILI
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Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi;
Întreprinderi care cooperează cu organizații de cercetare;
Întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) care introduc inovații în materie de
produse sau procese;
Investiții private care completează sprijinul public.

Se finanțează proiecte comune de cercetare care includ un IMM și o instituție de

cercetare (universități, institute de cercetare, entități de transfer de tehnologic);

Colaborarea efectivă înseamnă colaborarea dintre cel puțin două părți

independente în vederea schimbului de cunoștințe sau de tehnologii ori în vederea

atingerii unui obiectiv comun și participarea activă a fiecărei părți, bazată pe

diviziunea muncii;

Cercetarea contractuală și prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate

drept forme de colaborare efectivă;

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 program;

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, 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;

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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Cercetare fundamentală: TRL 1: formulare principii, TRL 2: identificare aplicabilitate practică,
TRL 3: experimentare;
Cercetare industrială: TRL 4 - Dezvoltare și validare tehnologică; TRL 5 – TRL 6: Dovedire
performanță tehnologică în condiții de laborator și prototipare;
Dezvoltare experimentală: TRL 7 – TRL 8: Testare și demonstrare operațională, TRL 9 – Lansare
în producție.

TRL (Technology Readiness Level) reprezintă o scală pentru evaluarea maturității tehnologice,
existând 9 niveluri. Fiecărei categorii de cercetare îi corespunde 3 niveluri:

Asigurarea sustenabilității organizațiilor de CDI, centrelor de transfer tehnologic (acces la
resurse financiare, umane, logistice, dotări) și facilitarea accesului deschis a acestora
către mediul de afaceri;
Legătura redusă a organizațiilor CDI cu IMM-urile
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

Facilitarea transferului și difuzarea noilor tehnologii între organizații de cercetare și
întreprinderi;

BENEFICII

Valorificarea rezultatelor CDI și consolidarea capacității de transfer tehnologic a
ecosistemului regional de inovare, în corelare cu nevoile mediului de afaceri. 
Creșterea nivelului de profesionalizare a resursei umane implicată în activități CDI și
transfer tehnologic
Creșterea competitivității întreprinderilor, prin activități de inovare în cadrul acestora,
inclusiv în domenii cheie pentru dubla tranziție verde și digitală.

Investițiile private (derulate în mare parte de companiile multinaționale din regiune) au
generat noi divizii de testare și dezvoltare a produselor inovative;
Transpunerea rezultatelor de cercetare-dezvoltare-inovare în piață reprezintă unul din cele
patru obiective din noul Spațiului European de Cercetare.
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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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