STRATEGIA DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ BUCUREȘTI ILFOV
2021 – 2027
Prima întâlnire a Comitetului Regional pentru Inovare (CRI BI)

- 17.12.2019 -

AGENDĂ
Completarea și supunerea spre aprobare a Regulamentul de Funcționare și
Organizare a Comitetului Regional pentru Inovare București-Ilfov (ROF CRI BI)

Prezentarea și avizarea domeniilor de specializare inteligentă

Informare cu privire la viitorul apel de proiecte “Proof of concept”

Propunere și definitivare calendar activități – ianuarie – martie 2020

Regulamentul de Funcționare și Organizare a Comitetului
Regional pentru Inovare București-Ilfov (ROF CRI BI)

Domenii de specializare inteligentă

Evoluția domeniilor de specializare inteligentă
MAI
2019

SEPTEMBRIE
2019

NOIEMBRIE
2019

DECEMBRIE
2019

TIC

TIC în procese
industriale și servicii
inovatoare

Tehnologia
Informațiilor și
Comunicații (TIC)
–orizontal

Tehnologia
Informațiilor și
Comunicații (TIC) –
orizontal și vertical

Media digitală:
cinematografie și
gaming

Industrii culturale și
creative

INDUSTRII
CREATIVE

Industrii creative – noi
tehnologii și crossinovație în media
digitală, vizualizare și
gaming

OPTO
ELECTRONICĂ

Tehnologii emergente
– electronică,
optoelectronică, micro
și nano-tehnologii

Electronică și
Optoelectronică

Sisteme și componente
inteligente

NANOTEHNOLOGII ȘI
MATERIALE
AVANSATE

Noi materiale și
manufactură
inteligentă

Noi materiale

Materiale avansate

BIOECONOMIE

Industrie și
Securitate
Alimentară

Industria
alimentară și
Siguranța
alimentară

Noi alimente și
Siguranța alimentară

Domenii de specializare inteligentă

Tehnologia
Informațiilor și
Comunicații
(cyber security, big
data, AI, IoT,
automatizări, robotizări
etc.)

Industrii
culturale și
creative
(gaming, jocuri cu scop
educațional pentru
copii, cinematerapie,
VR/AR în educație și
cultura, documentare
interactive etc.)

Sisteme și
componente
inteligente
(electronică,
optoelectronică,
mecatronică, etc.)

Materiale
avansate
(etichete și textile
inteligente, ambalaje
smart, materiale
metalice, neferoase,
compozite, polimerice,
materiale pentru
printare 3D etc.)

Noi alimente și
Siguranța
alimentară
(alimente sănătoase,
alimente funcționale
cu destinație
nutrițională specială,
senzori alimentari
pentru prospețime,
trasabilitatea
produselor alimentare
etc.)

Tehnologia Informațiilor și Comunicații (TIC) – orizontal – digitalizarea societății și a
economiei în general (E-guvernare, E-sănătate, E-cultura etc.)

Domenii de specializare inteligentă
Tehnologia Informațiilor și
Comunicații

Industrii culturale și

• Cea mai mare concentrare de unități locale active (peste 60% din totalul național)
• Cea mai mare concentrare de salariați (peste 58% din totalul național al salariaților pe domeniu)
• Cea mai mare cifră de afaceri pe domeniu (peste 61% din totalul național)

1296 unități
1460 unități
962 unități
1014 companii
locale
active
locale active•Cea mai mare concentrare de unități locale active
locale active
13.2%
(pestedin
67% din totalul național)
30%
din totalul
67% din totalul
17.9%
din
•Cea mai mare
concentrare
de salariați (peste
80% dinnațional
totalul național al salariaților
pe domeniu)
creative
totalul
•Cea
mai
mare
cifră
de
afaceri
pe
domeniu
(peste
92%
din
totalul
național)
național
național
totalul național

4165 salariați
22.866 salariați
18.982 salariați
52.511 salariați
13.618 salariați
mare de unități locale active (peste 30% din totalul național)
Peste 80% din• O concentrarePeste
14% din
Peste 23% din
Peste 58%
din
din totalul
Sisteme
și componente
totalul național al salariaților4.6%
pe domeniu
se regăsesc în regiune
totalul • Peste 15% din
totalul
totalul
național
totalul
național
• Unitățile locale
activenațional
generează aprox. 30% dinnațional
cifra de afaceri pe domeniu
de la nivel
național
inteligente
național • ELI NP
407.8 mil. lei
13.4 mld. lei cifră
16.3 mld. lei
1.63 mld. Lei
1.31 mld. lei
cifrăînde
de afaceri
de afaceri
cifră de afaceri
• Aprox. 18 % cifră
din totalul
național de unități 3.8%
active locale
pe domeniu se regăsesc
BI afaceri
din totalul
Noi
alimente
și
• Peste 23% din
totalul
al salariaților din domeniu se regăsesc în BI 33% din totalul
61% din totalul
29%
dinnațional
totalul
92% din totalul
național
•
33
%
din
cifra
de
afaceri
pe
domeniu
de la nivel național se generează în BI
Siguranța
național
naționalalimentară
național
național

Materiale avansate

• Aprox. 14 %* din totalul național de unități active locale pe domeniu se regăsesc în BI
• Aprox. 5%* din totalul național al salariaților din domeniu se regăsesc în BI
• Aprox. 4%* din cifra de afaceri pe domeniu de la nivel național se generează în BI
• *cifrele iau in considerare doar domeniul textilelor

Informare cu privire la viitorul apel de proiecte “Proof of concept”
BUGET TOTAL

TIP GRANT

COSTURI ELIGIBILE

BENEFICIARI

PROIECTE

• 2.000.000 eur

• De-MINIMIS ( max 200.000 eur)

• Active corporale, necorporale, servicii
• IMM-uri cu cel puțin 1 fiscal activitate
• Codul CAEN eligibil pentru finanțare trebuie sa fie înregistrat la locația investiției
• Dovada ca poate asigura 10% cofinanțare din costurile totale ale proiectului
• Neîncepute
• Dovada caracterului inovativ al conceptului propus spre finanțare
• Dezvoltarea conceptului de la TRL 3 la TRL 4 / TRL 4 la TRL 5 / TRL 3 la TRL 5
• Strategie de dezvoltare, plan de afaceri

Calendar activități
10.01.2020 - Definitivare nișe de specializare inteligentă și completarea listelor cu
coduri CAEN
15.01.2020 - Transmiterea conceptului - Apel de proiecte pentru portofoliu RIS3 BI către membrii CRI BI
20.01.2020 - Definitivare criterii de selecție conform completărilor primite de la
membrii CRI BI
03.02.2020 - Lansare Apel de proiecte

VĂ MULȚUMIM!

