
Dezvoltăm instrumente care stimulează 
activitățile inovatoare ale IMM-urilor! 

Regiune inovatoare și competitivă

PRIORITATEA 1

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

OBIECTIVUL SPECIFIC
2,5 milioane euro

ALOCAREA FINANCIARĂ

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro

Programul Regional Vest 2021-2027

Vouchere de
inovare

minim 5.000 euro 
max 15.000 euro

VALOAREA Voucher / IMM

ACTIVITĂȚI FINANȚATE

Servicii de cercetare privind punerea în aplicare a ideilor inovatoare;
Dezvoltarea de algoritmi și metode noi;
Pregătirea și introducerea brevetelor în cadrul IMM-urilor;
Sprijin pentru dezvoltarea de prototipuri;
Concepte pentru managementul inovării tehnice;
Explorarea de noi tehnologii și noi idei de afaceri;

Voucherul de inovare poate fi utilizat pentru următoarele tipuri de activități:

Voucherul de inovare urmărește dezvoltarea de noi produse, procese, sau servicii prin
care IMM-ul dobândește cunoștințe și competențe noi, cu accent pe economia cu emisii
reduse de dioxid de carbon, pe reziliență, pe adaptarea la schimbările climatice și pe
economia circulară.

IMM-uri din Regiunea Vest, din domeniile de specializare inteligentă.

BENEFICIARI ELIGIBILI



Întreprinderi care beneficiază de sprijin prin granturi;

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

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

INDICATORI

Membrii ecosistemul de inovare și cetățenii din Regiunea Vest.

BENEFICIARI FINALI AI PROIECTELOR

Co-finanțarea programului este de maxim 80% din costurile eligibile ale

proiectului; 

Proiectele sprijinite includ:

Expertiză pentru a crea sau îmbunătăți produse, servicii, procese, modele de

afaceri;

Acces la expertiză de specialitate în materiale și tehnologii noi;

Servicii legate de evaluarea și utilizarea rezultatelor cercetării și expertizei

științifice;

Proiectele eligibile trebuie să aibă un caracter de cercetare, dezvoltare și inovare,

astfel încât să fie necesară implicarea unei  instituții de cercetare cu expertiză

dovedită în domeniul relevant (ex. universitățile și punctelor lor de transfer

tehnologic, institutele de cercetare, entitățile de transfer tehnologic);

Cercetarea fundamentală (TRL 1-3), precum cercetarea brevetelor, studii privind

bazele fenomenelor și faptelor observabile nu sunt finanțate prin Programul

Regional Vest 2021-2027. Se vor finanța proiecte care vizează dezvoltarea

experimentală și cercetarea industrială, investițiile fiind orientate către activități

care conduc la ridicarea gradului de maturitate tehnologică de la TRL 4 către TRL

9, după identificarea precisă a relației produs/serviciu – 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

#dezvoltaminvest
www.adrvest.ro



#dezvoltaminvest
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Decalajul în materie de inovare la nivelul Regiunii Vest față de

media UE;

Cooperare redusă între IMM-uri și organizațiile de cercetare.

PROVOCĂRI

Voucherele de inovare permit IMM-urilor să intre într-o activitate continuă și mai

intensă de cercetare și inovare;

Prin intermediul voucherelor de inovare se pot rezolva probleme punctuale de CDI și

se pot implementa soluții cu potențial real pentru produse/servicii noi sau

semnificativ îmbunătățite, cu impact în piață;

Creșterea capacității și a disponibilității IMM-urilor de a coopera cu organizațiile de

cercetare și inovare.

BENEFICII

Voucherele de inovare au trei obiective principale:

stimularea introducerii inovării de produs, proces,

organizațională sau de servicii în IMM-uri;

promovarea colaborării cercetare-industrie și stimularea

transferului de cunoștințe;

încurajarea formării de rețele între IMM-uri și partenerii de

cercetare.

Sunt sprijinite IMM-urile din domeniile de specializare

inteligentă pentru că acestea au cel mai ridicat potential pentru

un impact de durată. 
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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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