
Lansare Apel de Proiecte pentru definitivarea RIS3 Bucuresti-Ilfov 2021-2027 si construirea portofoliului final de 
proiecte. 

 

CONTEXT 

 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Bucuresti-Ilfov elaboreaza si implementeaza Strategia de Specializare 

Inteligenta a regiunii Bucuresti Ilfov 2021-2027, in baza Metodologiei RIS3 realizate de Comisia Europeana si a 

Memorandumului din martie 2019, aprobat de Guvernul Romaniei privind masurile necesare indeplinirii conditiei 

favorizante „Buna guvernanta a strategiei nationale sau regionale de specializare inteligenta”, un demers cu 

importanta strategica in vederea fundamentarii procesului de planificare si definire a prioritatilor de investitii. 

Strategia este, totodata, prevazuta in cadrul Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului 

drept conditie favorizanta  in lipsa carei nu se vor putea accesa finantari europene in cadrul viitoarei perioade de 

programare 2021-2027. 

In acest context, in perioada septembrie - decembrie 2019, cu sprijinul a peste 250 participanti, reprezentanti ai 

mediului de afaceri, universitati, centre de cercetare, organizatii non-guvernamentale si administratii publice locale, 

ADR Bucuresti Ilfov a derulat un amplu proces de descoperire antreprenoriala (EDP) in cadrul a 10 intalniri de lucru. 

Astfel, au fost identificate provocari, nevoi sau disfunctionalitati  referitoare la inovarea in regiune si au fost  

formulate solutii/ idei de proiecte, sub forma unor fise de proiect1 care ar putea contribui la valorificarea 

competentelor si avantajelor competitive regionale pentru specializarea regiunii Bucuresti Ilfov, in urmatoarele 

domenii (a se vedea Anexa 2 - Sinteza domeniilor de specializare inteligenta2): 

 Tehnologia Informatiilor si Comunicatii (TIC) 

 Industrii culturale si creative  

 Sisteme si componente inteligente 

 Materiale avansate 

 Noi alimente si Siguranta alimentara 

In continuare, Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Bucuresti Ilfov invita companiile, universitatile, 

institutele de cercetare-dezvoltare, entitatile de inovare si transfer tehnologic, parcurile stiintifice si tehnologice, 

administratiile publice locale, clusterele, structurile de sprijinire a afacerilor si reprezentantii societatii civile, 

entitatile interesate de dezvoltarea si implementarea unor proiecte de inovare (individual sau in parteneriat), sa dea 

curs prezentului apel de idei de proiecte in scopul conturarii prioritatilor finale ale RIS3 BI precum si construirii 

portfoliului  de proiecte aferent Strategiei de Specializare Inteligenta Bucuresti-Ilfov pentru perioada de programare 

2021-2027. 

 

 

 

 

                                                           
1 Model de fisa de proiect - Anexa1 
2 Documentul este o sinteza a rezultatului procesului de elaborare a analizei Strategiei de Specializare Inteligenta Bucuresti Ilfov (RIS3BI) care 

integreaza: elemente de analiza calitativa si cantativa, contributii asa cum au fost ele propuse  de catre actorii regionali ( idei de proiecte, coduri 

CAEN, etc), idei de proiecte propuse in cadrul atelierelor de descoperire antreprenoriala 



ATENTIE! 

Prin prezentul apel de proiecte colectam idei de proiecte in scopul conturarii prioritatilor finale ale RIS3 BI precum 

si construirii portfoliului  de proiecte ce va insoti Strategia de Specializare Inteligenta a regiunii Bucuresti Ilfov.  

Astfel, aceste informatii vor fi prelucrate in interiorul ADR BI cu scopul: de a sustine interventiile propuse  de regiunea 

Bucuresti Ilfov in programele operationale aflate in lucru, de a sprijini potentialii beneficiari in pregatirea unor 

proiecte finantabile in perioada 2021-2027 prin POR si de a demonstra transparenta asupra modului  cum se 

desfasoara procesul de elaborare a RIS3 BI, pe baza metodologiei de elaborare intocmita de catre Comisia 

Europeana, prin intermediul  Centrul Comun de Cercetare (JRC), de al carui suport tehnic beneficiem. 

Ideile de proiecte NU vor fi distribuite sub nicio forma altor persoane fizice sau juridice in scop comercial insa, 

anumite  informatii  extrase din ideile de proiecte, care au caracter general, pot fi comunicate partenerilor nostri 

publici, cum ar fi: Centrul Comun de Cercetare (JRC), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrație, 

Ministerul Fondurilor Europene, Comitetul Regional de Inovare, etc. 

In plus ADR BI prelucreaza datele cu caracter personal ale initiatorilor ideilor de proiecte. Aceste date sunt de tipul: 

nume si prenume, adresa de e-mail , departament, societate.  Atat datele cu caracter personal colectate cat si 

informatiile cu privire la idelile de proiecte generate, vor fi pastrate pe parcursul procesului de elaborare a strategiei 

de specializare inteligenta a regiunii Bucuresti Ilfov precum si pe perioada de programare 2021-2027 doar in scopul 

sprijinirii mediului de inovare regional si transmiterii de informatii cu caracter public de tipul: ghiduri de finantare 

ale viitoarelor apeluri de proiecte cu finantare europeana, invitatii la evenimente de descoperire antreprenoriala si 

laboratoare de dezvoltare de idei de proiecte, etc. Dumneavoastra aveti dreptul sa solicitati obtinerea acestor 

informatii, rectificarea sau stergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati pe e-mail la 

adresa: contact@adrbi.ro. 

Cine poate transmite o idee de proiect?  

Orice companie, universitate, institut de cercetare-dezvoltare, entitate de inovare si transfer tehnologic, parc 

stiintific si tehnologic, administratie publica locala, asociatie sau fundatie (inclusiv clustere), structuri de sprijinire a 

afacerilor etc. cu activitate in regiunea de dezvoltare Bucuresti Ilfov, individual sau in parteneriat cu alte tipuri de 

entitati. 

Ce idei de proiecte inovative pot fi transmise?  
 

Pot fi transmise sub forma de fise de proiect:  

 Ideile generate in cadrul proceselor de descoperire antreprenoriala care nu au fost dezvoltate pe fisa de 

proiect sau au fost dezvoltate doar partial (initiatorii doresc sa aduca modificari/ completari),  

 Idei deja transmise agentiei fara a fi dezvoltate sub forma de fisei de proiect 

 Idei noi. 

 

Care sunt domeniile vizate? 

 

Domeniile vizate sunt domeniile identificate ca avand potential de specializare inteligenta3, respectiv: 

 Tehnologia Informatiilor si Comunicatii (TIC) 

 Industrii culturale si creative  

 Sisteme si componente inteligente 

 Materiale avansate 

 Noi alimente si Siguranta alimentara 

                                                           
3 A se vedea Anexa  2 - Sinteza domeniilor conform proiectului de analiza RIS3 BI 

mailto:contact@adrbi.ro


 

Ce cerinte trebuie avute in vedere? 

 

Pentru ca o idee de proiect sa contribuie la RIS3 BI4 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte: 

 

1. Ideea de proiect contribuie la dezvoltarea unui domeniu cu potential de specializare inteligenta  

2. Ideea de proiect este inovatoare si in concordanta cu conceptul general al specializarii inteligente (se 

refera la cel putin o inovare de produs sau de proces de afaceri). 

 

Specializarea inteligenta are ca obiectiv cresterea competitivitatii economice prin concentrarea resurselor in 
domeniile competitive si cu potential de excelenta (cercetare-dezvoltare-inovare) la nivel regional. 
 
INOVATIA5 consta in implementarea unui produs nou sau semnificativ imbunatatit (bun sau serviciu) sau 
proces, o noua metoda de marketing sau o noua metoda organizationala in practicile comerciale, in organizarea 
locului de munca sau relatiile externe.  
 
Inovatia poate fi:  
Inovatiile produselor - se refera la imbunatatiri semnificative pentru una sau mai multe caracteristici sau 
specificatii de performanta. Aceasta include adaugarea de noi functii sau imbunatatiri ale functiilor existente sau 
ale utilitatii utilizatorilor. Caracteristicile functionale relevante includ: calitatea, specificatiile tehnice, fiabilitatea, 
durabilitatea, eficienta economica in timpul utilizarii, accesibilitatea, confortul, utilitatea si usurinta in utilizare.  
Inovatiile proceselor de afaceri - se refera la un proces de afaceri nou sau imbunatatit pentru una sau mai multe 
functii de afaceri care difera semnificativ de procesele anterioare de afaceri ale firmei si care a fost introdus in uz 
in cadrul firmei. Termenul proces de afaceri include functia de baza a activitatii de productie de bunurilor si 
serviciilor si functii de sprijin. 

 

3. Ideea de proiect are in vedere o componenta de cercetare-dezvoltare cu potential de comercializare sau 

utilizeaza rezulatele unor cercetari deja existente. 

4. Ideea de proiect vizeaza exploatarea unor resurse (naturale, umane, materiale)  la nivel regional. 

5. Resursele financiare prevazute sunt in concordanta cu activitatile si rezultatele propuse  

 

Ce idei de proiecte nu vor intra in portofoliul de proiecte RIS3 BI?6 

 

Ideile de proiecte ce vor include doar urmatoarele tipuri de activitati NU vor fi incluse in portofoiul de proiecte RIS3 

BI: 

1. Investitii care vizeaza doar infrastructura de CDI si/sau in infrastructura de afaceri. 

2. Proiecte care vizeaza dezvoltarea resurselor umane si costuri salariale. 

 

Exemple de interventii/proiecte/activitati pot fi dezvoltate in fisele de proiect 

 

1. Cooperare interregionala in domenii RIS3BI, 

2. Inovare in IMM-uri, inclusiv brevetare, 

3. Proiecte CDI aferente specializarii inteligente la nivel regional (abordare integrata pe lantul valoric al 

inovarii -  CDI, adoptare si valorificare produse/servicii inovative; activitati de pregatire pentru piata, proof of 

concept, etc), 

4. Transfer tehnologic (crearea/dezvoltarea structurilor si serviciilor, achizitie servicii ITT de catre companii), 

5. Infiintare si dezvoltare incubatoare si acceleratoare de afaceri, 

                                                           
4 Proiectele care nu se incadreaza in cerinte vor fi valorificate in portofoliul de proiecte aferent Planului de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov 
5 Conform Manualului OSLO, 2018 
6 Dar vor fi pastrate in portofoliul PDR BI 



6. Securitate cibernetica, interoperabilitate, 

7. Smart-city (siguranta publica, servicii si utilitati publice, monitorizare energie, mediu, retele de trafic si 

transport public, sisteme GIS, etc), 

8. Adoptarea tehnologiilor ITC de catre intreprinderi, 

9. Sprijinirea clusterelor  in vederea integrarii acestora in  lanturi de valoare europene. 

10. Economia circulara in cadrul intreprinderilor romanesti,  

11. Investiții la nivel de companie  pentru achiziționarea de servicii si echipamente necesare pentru 

transformarea digitala,  

12. Sprijin pentru trecerea de la concept pana la produs dezvoltarea unui prototip minim viabil (MVP), 

13. Customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitala directa), 

14. Scalarea întreprinderilor cu potențial mare de creștere, 

15. Investiții în active corporale si necorporale/ linii pilot, testare prototipuri, audit energetic , eficienţă 

energetică, certificare produse/servicii, 

16. Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta artificiala), 

17.Design industrial, etc. 

 

Toate proiectele depuse vor fi analizate de ADR Bucuresti Ilfov, ulterior vor fi dezvoltate (impreuna cu promotorii 

ideilor) in cadrul Laboratoarelor de Dezvoltare a Ideilor de Proiect (PDLs) in vederea finantarii in perioada de 

programare 2021-2027. 

 

Puteti inainta un proiect de specializare inteligenta, corelat cu domeniile si solutiile de specializare identificate, 

completand fisa de proiect anexata. Impreuna cu fisa de proiect se pot transmite materiale suplimentare 

considerate relevante de catre promotorul/promotorii ideii de proiect in vederea sustinerii proiectului la adresa 

de mail:  inovare@adrbi.ro  

 

Pentru detalii suplimentare ne puteti scrie pe e-mail la adresa inovare@adrbi.ro sau ne puteti contacta la  numarul 

de telefon: 021 315.96.59, persoane de contact Alexandra Ionita si Mihaela Radulescu, Departamentul Planificare, 

Programare, Monitorizare și Portofoliu de Proiecte.  

 

 

Termenul maxim pana la care puteti trimite ideile de proiect este 10 martie 2020. 
 

mailto:inovare@adrbi.ro
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