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Planul de Dezvoltare RegionalaBucuresti Ilfov 

Comitetul Regional de Inovare  Conditie favorizanta - OP 1 cf. regulament FEDR  * 

Consiliul de Dezvoltare Regionala  

Strategia Nationala de Specializare Inteligenta 

Contextul RIS3  

* Condiție favorizantă: Buna guvernana a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligenta 



Perioada de programare 2021-2027 

OP 1 - O europă mai inteligentă: 

    5,992 miliarde euro (35%) 

Posibile alocari naționale pe obiective de politica (OP) în functie de criteriile de concentrare din regulamentele europene 

Alocare națională FEDR, inclusiv transfer 5% FSE+ : 17,742 miliarde euro (0,621 miliarde euro pentru Asistență tehnică) 

OP 2 - O Europă mai ecologică:  

5,136 miliarde euro (30%) 

OP 3 - O Europă mai conectata 

si  OP 4 - O Europă mai sociala:  

4,966 miliarde euro (29%) 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetateni:  

1,027 miliarde euro (6%)  





Procesul RIS3 ( II ) – Calendar viitor 



SCOPUL ATELIERULUI: 
descoperirea ideilor de proiecte inovatoare 

Dezvoltarea de  

PROIECTE INOVATOARE 

Identificarea de 
SUBDOMENII / NIȘE, 

PROVOCĂRI, PROBLEME, 
OPORTUNITĂȚI  

PDL 2020 
Generarea de 

 SOLUTII / IDEI DE PRODUSE 
SI SERVICII NOI 

în sprijinirea inovării  

! PROIECTELE TREBUIE... 

..să fie *INOVATOARE! 

..să cuprindă activități asociate uneia sau mai multor verigi ale LANȚULUI VALORIC (cercetare>dezvoltare>fabricație etc.) 

..să se adreseze unei NIȘE, PROVOCĂRI, PROBLEME, OPORTUNITĂȚI specifice domeniului evidențiat la nivel regional 

..să cuprindă propuneri de ACTIVITĂȚI, INTERVENȚII, INVESTIȚII în scopul inovării 

 

! ENTITĂȚILE IMPLICATE ÎN PROCES...  se pot situa fie în postura de dezvoltatori produse/componente, servicii sau procese 

inovative, fie în aceea de producători sau utilizatori ai acestora. 

*Dacă un proiect nu are în vedere o soluție inovativă cu pontențial de valorificare economică, atunci respectivul proiect nu face obiectul prezentului atelier dar 
va fi valorificat în cadrul Planului de Dezvoltare Regională 



INOVAȚIA constă în implementarea unui produs nou sau semnificativ îmbunătățit (bun sau serviciu) sau proces, o nouă 

metodă de marketing sau o nouă metodă organizațională în practicile comerciale, în organizarea locului de muncă sau 

relațiile externe. 

Inovația poate fi: 

• Inovațiile produselor - se referă la îmbunătățiri semnificative pentru una sau mai multe caracteristici sau specificații de 

performanță. Aceasta include adăugarea de noi funcții sau îmbunătățiri ale funcțiilor existente sau ale utilității 

utilizatorilor. Caracteristicile funcționale relevante includ: calitatea, specificațiile tehnice, fiabilitatea, durabilitatea, 

eficiența economică în timpul utilizării, accesibilitatea, confortul, utilitatea și ușurința în utilizare.  

• Inovațiile proceselor de afaceri - se referă la un proces de afaceri nou sau îmbunătățit pentru una sau mai multe funcții 

de afaceri care diferă semnificativ de procesele anterioare de afaceri ale firmei și care a fost introdus în uz în cadrul 

firmei. Termenul proces de afaceri include funcția de bază a activității de producție de bunurilor și serviciilor și funcții de 

sprijin.  

Inovația se poate realiza în:  

 Producția de bunuri sau servicii 

 Distribuție și logistică 

Marketing si vanzari 

 

Conform Manualului OSLO, 2018 

Definitii. 

 Sisteme de informare și comunicare 

 Administrație și management 

 Dezvoltarea produselor și a proceselor de afaceri 



Vă mulțumim! 


