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VIZIUNEA STRATEGICĂ A REGIUNII BUCUREȘTI-ILFOV

REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV își va valorifica potențialul competitiv și își va îmbunătăți capacitatea de
a oferi cetățenilor și întreprinderilor un mediu atractiv, durabil, curat și incluziv, în care aceștia își vor
dori să locuiască și să investească, prin promovarea inovării, digitalizării, accesului echitabil la servicii
publice moderne, educație și oportunități de afaceri, având permanent in vedere eficientizarea
consumurilor energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi adaptarea la provocările climatice.

Programul Operațional Regional București-Ilfov 2021-2027 
POR BI 2021-2027

• Document de programare multianual (7 ani) – în acord cu obiectivele Politicii de Coeziune a UE
• Contribuie la îndeplinirea viziunii strategice a regiunii Bucureşti-Ilfov prin 8 PRIORITĂŢI, bazate pe:

• Planul de Dezvoltare Regională BI 2021-2027
• Strategia de Specializare Inteligentă BI 2021-2027
• Raportul de ţară din 2019 al CE



Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Prioritatea 2 - O regiune digitalizată

Prioritatea 3 - O regiune prietenoasă cu mediul

Prioritatea 4  - O regiune cu mobilitate ridicată

Prioritatea 5 - O regiune accesibilă

Prioritatea 6 - O regiune educată

Prioritatea 7 - O regiune atractivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică



Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (1)

 Valorificare modestă a potențialului de inovare, cu efect asupra gradului de absorbție a
tehnologiei și inovării în IMM

 Nivel scăzut de integrare al tehnologiilor digitale în activitatea întreprinderilor

 Capacitate redusă de adaptare și reziliență a IMM, evidențiată printr-o rată de supraviețuire și
un nivel de internaționalizare scăzute

 Deficit de competențe în materie de gestionare a inovării în IMM și stadiu incipient de
cunoaștere a conceptului de specializare inteligentă și tranziție industrială la nivel regional

Provocări 
regionale

• Îmbunătățirea performanței în materie de CDI în domeniile regionale de specializare
inteligentă, prin stimularea inovării interne în IMM și a colaborării dintre acestea și
organizațiile publice de CDI

• Creșterea nivelului de digitalizare pentru transformarea digitală a IMM

• Consolidarea poziției pe piață a IMM în vederea creșterii masei critice de întreprinderi
competitive

• Îmbunătățirea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și
antreprenoriat, inclusiv prin intermediul proceselor regionale de descoperire antreprenorială.

Obiective 
strategice 
specifice



Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice (2)

• INOVAREA prin:

• Sprijinul inovării interne în IMM-uri*;

• Sprijinirea IMM-urilor pentru implementarea unui transfer tehnologic (ajutor de minimis și instrumente
financiare)*;

• Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice și a clusterelor de inovare

• DIGITALIZAREA prin:

• Sprijin pentru transformarea digitală a IMM-urilor (ajutor de minimis)

• COMPETITIVITATEA IMM-urilor prin:

• Sprijinirea dezvoltării start-up-urilor și creării spin-off-urilor inovatoare (ajutor de minimis);

• Sprijinul modernizării capacităților tehnologice ale IMM-urilor (ajutor de minimis și instrumente
financiare)*;

• Sprijinul antreprenoriatului prin înființarea, dezvoltarea și operaționalizarea incubatoarelor și
acceleratoarelor de afaceri.

• COMPETENȚELE prin:

• Sprijin pentru dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru inovare, modernizare tehnologică,
tranziție industrială, economie circulară etc. cu ajutorul voucherelor de formare;

• Sprijin pentru dezvoltarea competențelor la nivelul entităților, adecvate susținerii specializării
inteligente, prin intermediul atelierelor de descoperire antreprenorială regionale.

Acțiuni 
POR BI 

• 120,52 milioane euro FEDR
• * în cazul acestor acțiuni se analizează oportunitatea utilizării instrumentelor financiare

Buget



Vă mulțumim!
Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

Str. Mihai Eminescu 163, sector 2, București

Telefon /Fax: +40 21.315.96.59; +40 21.315.96.65 

E-mail: contact@adrbi.ro 

www.adrbi.ro 

Investim în viitorul tău!
Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020


