Prioritate

Operatiuni

1. O regiune
competitivă prin
inovare, digitalizare și
Sprijinul inovării în IMM-uri prin investiții în infrastructuri
întreprinderi dinamice
proprii de cercetare/inovare ale IMM-urilor, participarea
la activitățile platformelor tematice de specializare
inteligentă (platformele S3), participarea la activități
pregătitoare pentru depunere de proiecte în cadrul
inițiativelor Institutului European pentru Inovare și
Tehnologie (EIT) - Comunitățile pentru Inovare și
Cunoastere (KICs), Rețeaua Europeană a Regiunilor
pentru Inovare și Cercetare (ERRIN) etc.

Sprijinirea start-up-urilor / spin-off-urilor inovatoare

Sprijinirea transferului tehnologic in domeniile de
spcializare inteligentă, în beneficiul IMM-urilor, prin
construcţia crearea, modernizarea, extinderea şi
dotarea cu echipamente și software necesare a
infrastructurilor de inovare și transfer tehnologic
(inclusiv parcuri științifice și tehnologice) în scopul
comercializării rezultatelor cercetării-dezvoltării (teste,
prototipare, etc.); îmbunătățirea serviciilor de transfer
tehnologic specifice existente; dezvoltarea unor noi
tipuri de servicii de transfer tehnologic corelate cu
nevoile mediului de afaceri; și investiții pentru
implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în
parteneriat între IMM-uri și EITT.

Sprijinul inovării în domeniile de specializare inteligentă
inclusiv prin investiții în active fixe și/sau active
necorporale aferente infrastructurilor proprii de
cercetare ale organizațiilor de CDI, inclusiv ale
instituțiilor de învățământ superior, în interesul IMMurilor

COD interventie cf Reg. General

008 Activități de cercetare și inovare în
întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv
colaborarea în rețea
020 Procese inovative în IMM-uri (proces,
organizațional, marketing, co-creare,
inovare bazată pe cerere si oferta)

Indicator de realizare
Output RCO

Indicator de rezultat
Results RCR

RCO 08 - Valoarea nominală
a echipamentelor pentru
cercetare și inovare
RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de
RCO 10 - Întreprinderi care
cooperează cu instituții de
cercetare

007 Activități de cercetare și inovare în
RCO 05 - Noi intreprinderi
microîntreprinderi, inclusiv colaborarea în
sprijinite
rețea (cercetare industrială, dezvoltare
experimentală, studii de fezabilitate)

RCR 17 - Numărul de noi întreprinderi sprijinite care
sunt încă active pe piață

021 Transfer tehnologic și cooperare între
RCO 07 - Instituții de
RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de
întreprinderi, centre de cercetare și
cercetare care participa la
sectorul învățământului superior
produse sau procese
proiecte de cercetare comune

Obiectivul specific FEDR la
care contribuie

Posibile acțiuni a se finanța

OP1 - OS (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Proiecte ale IMM-urilor de dotare cu active fixe și active
necorporale in vederea dezvoltarii propriilor departamente de
cercetare/inovare etc., ce au ca scop final introducerea de inovatii
la nivel intern,conform definitiilor din Manualul Oslo 2018.

OP1 - OS (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Proiecte pentru microintreprinderi - start-up-uri si spin-off-uri
inovatoare doar in domeniile de specializare inteligenta regionale.

0

Proiecte de înfiintare si dezvoltare de noi infrastructuri de inovare
şi transfer tehnologic definite conform Ordonanţei 57/2002 privind
cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și
completările ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care
urmează a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotărârii
Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi
acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer
tehnologic) avand ca scop final realizarea a cel putin un contract
de transfer tehnologic catre un IMM pe unul din domeniile de
specializare inteligenta RIS3, IMM ce va introduce pe piata o
inovatie (a se vedea indicatorii de rezultat)
a) crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer
tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu
echipamente și software necesare
b) achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele
decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către
angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic

009 Activități de cercetare și inovare în
centre publice de cercetare, de
învățământ superior și centre de
competențe inclusiv colaborarea în rețea
(cercetare industrială, dezvoltare
experimentală, studii de fezabilitate)

RCO 07 - Instituții de
cercetare care participa în
proiecte de cercetare comune RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de
RCO 08 - Valoarea nominală produse sau procese
a echipamentelor pentru
cercetare și inovare

OP1 - OS (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Proiecte de dotare cu active fixe si active necorporale ale
infrastructurilor proprii de cercetare din organizatiile de CDI
regionale, aliniate domeniilor de specializare inteligenta regionale,
avand ca scop final sprijinul IMM-urilor de a intorduce pe piata un
produs sau serviciu inovativ cf definitiilor din Manualul Oslo 2018.

Sprijinirea clusterelor de inovare în vederea creșterii
competitivității și a susținerii inovării în întreprinderi

Sprijinul IMM-urilor prin investiții în active fixe și/sau
necorporale, inclusiv scale-up, pentru dezvoltarea și
implementarea de noi modele de afaceri în vederea
internaționalizării;

019 Suport pentru clustere de inovare și
rețelele de afaceri de care beneficiază în
principal IMM-urile

14S1 - Nr. clustere de inovare RCR 03 - IMM-uri care introduc inovații în materie de
sprijinite
produse sau procese

015 Dezvoltarea comercială și
internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv
investiții productive

RCO 01 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin (din
care: micro, mici, medii, mari
RCO 02 - Întreprinderi care
RCR 01 - Locuri de muncă create în entitățile care
beneficiază de sprijin prin
beneficiază de sprijin
granturi
RCO 03 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin prin
instrumente financiare

001 Investiții în active fixe în
Sprijinul microîntreprinderilor prin investiții în active fixe microîntreprinderi legate direct de
(corporale și necorporale) în vederea creșterii
activități de cercetare și inovare
rezilienței lor pe piață, pe termen mediu și lung

014 Infrastructuri de afaceri pentru IMMSprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea
uri (inclusiv parcuri industriale și situri)
și operaționalizarea incubatoarelor, acceleratoarelor de
018 Incubare, sprijinirea societăților spin
afaceri și a parcurilor industriale cu impact la nivel
off și spin-out și a start-upurilor
regional;

Sprijin pentru transformarea digitala a IMM-urilor:
adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale în
vederea inovării modelului de afaceri/proceselor de
producție, facilitarea investițiilor tehnologice, tehnologii
IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificiala,
customizare de masă, securitate cibernetică, hub-uri
de inovare digitală etc.;

Dezvoltarea competentelor la nivelul IMM-urilor /
organizațiilor de CDI / entităților implicate în procesul
de descoperire antreprenorială aferent RIS3

010 Digitalizarea IMM-urilor (inclusiv
comerț electronic, activități economice
electronice și procese economice în
rețea, huburi de inovare digitală,
laboratoare vii, antreprenori web și startupuri în domeniul TIC, B2B)

016 Dezvoltarea competențelor pentru
specializare inteligentă, tranziție
industrială și antreprenoriat

RCO 01 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin (din
care: micro, mici, medii, mari RCR 01 - Locuri de muncă create în entitățile care
RCO 02 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin
beneficiază de sprijin prin
granturi

14S2 - Nr. infrastructuri de
afaceri pentru IMM-uri
finanțate
RCO 15 - Capacități create
pentru pepinierele de
afaceri/incubatoare

14S3 - IMM-uri care utilizează infrastructura de afaceri
creata
RCR 18 - IMM-uri care utilizează serviciile de incubare
dupa inființarea incubatorului.

RCO 01 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin (din
care: micro, mici, medii, mari
RCR 13 - Intreprinderi care ating o intensitate digitală
RCO 02 - Întreprinderi care
ridicată
beneficiază de sprijin prin
granturi

RCO 16 - Participări ale
actorilor instituționali în
procesul de descoperire
antreprenorială
RCO 101 – IMM-uri care
investesc în dezvoltarea
competențelor tranziție
industrială și antreprenoriat

OP1 - OS (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea
tehnologiilor avansate

Proiecte de sprijinire a clusterelor in vederea cresterii inovarii in
intreprinderi din domeniile de specializare inteligenta regionale.

OP1 - OS (iii) Impulsionarea
creșterii și competitivității IMMurilor

Cresterea competitivitatii IMM-urilor in vederea internationalizarii
prin proiecte de sprijin (dotare) ale IMM-urilor pentru a-si adapta
produsele/serviciile si modul de comercializare la cerintele de
calitate si conformitate de pe alte piete europene/international si
pentru cresterea vizibilitatii externe, inclusiv participări ale
intreprinderilor la târguri și expoziţii cu caracter internațional,
organizate în afara țării, cu stand de prezentare a
produselor/serviciilor, dezvoltarea unor strategii de export, a unor
instrumente de marketing, evenimentele de brokeraj si
matchmaking, etc.

OP1 - OS (iii) Impulsionarea
creșterii și competitivității IMMurilor

Cresterea competitivitatii si rezistentei pe piata a
microintreprinderilor prin dotare cu active fixe

OP1 - OS (iii) Impulsionarea
creșterii și competitivității IMMurilor

Proiecte pentru infiintarea, dezvoltarea, operationalizarea
incubatoarelor si acceleratoarelor cf Legii 102 din 19 mai 2016 si
a parcurilor industriale cf. Legii nr. 186/2013.

OP1 - OS (ii) Fructificarea
avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

Proiecte de investiții in IMM-uri pentru adoptarea tehnologiilor și a
instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de
afaceri.
Proiecte de investiții in IMM-uri pentru creșterea utilizării
tehnologiilor digitale în scopul creșterii vizibilității, inclusiv crearea
de website-uri adaptate activității de e-commerce si cu un grad
ridicat de interactivitate. (software pentru arhivare documente
online, pentru facturi electronice, pentru managementul
documentelor interne etc.)
Proiecte de investiții pentru creșterea utilizării tehnologiilor digitale
în scopul creșterii productivității (linii de producție, automatizări,
robotică, tehnologii digitale în management, organizarea
activităților etc.).
Achizitia de servicii si echipamente necesare pentru
transformarea digitala.
Proiecte de hub-uri de inovare digitala ce vor oferi sprijin IMMurilor in vederea digitalizarii.

OP 1 - OS (iv) Dezvoltarea
competențelor pentru
RCR 98 - Nr. de angajati din IMM-uri care finalizează
specializare inteligentă, tranziție
instruiri despre specializare inteligentă,tranziție
industrială și antreprenoriat (după tipul de competență: industrială și antreprenoriat
tehnic, management, antreprenoriat, ecologic, altele)

