Prioritate

Actiuni - Anexa V

Grup țintă

1. Sprijin pentru
dezvoltarea unui model
conceptual inovativ Proof of Concept

2. Sprijin pentru activități
de CDI în IMM

3. Sprijin pentru
valorificarea potenţialului
Microîntreprinderi
facilităților de CDI în
Întreprinderi mici
strânsă legătură cu
Întreprinderi mijlocii
nevoile de inovare ale
Organizații de CDI (institute de
IMM.
CD, instituții de învățământ
superior)
Entități de management ale
clusterelor de inovare
Entități de inovare și transfer
tehnologic
Parcuri științifice și tehnologice

4. Sprijin pentru
colaborarea efectivă între
IMM și organizațiile de
CDI

5. Sprijin pentru clusterele
de inovare în beneficiul
IMM, inclusiv prin
stimularea de colaborării
interregionale,
internaționale și
intersectoriale

6. Dezvoltarea și
operaționalizarea
Parcului Științific și
Tehnologic „Măgurele
Science Park”

1. O regiune
competitivă prin
inovare, digitalizare
și întreprinderi
dinamice

COD interventie cf Reg. 1060/ 2021

010 - Activități de cercetare și inovare în IMM-uri, inclusiv colaborarea în
rețea

010 - Activități de cercetare și inovare în IMM-uri, inclusiv colaborarea în
rețea
001 - Investiții în active fixe, inclusiv în infrastructură de cercetare, în
microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare
002 - Investiții în active fixe, inclusiv în infrastructură de cercetare, în
întreprinderi mici și mijlocii (incusiv centre de cercetare private) legate
direct de activități de cercetare și inovare
005 - Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de
activități de cercetare și inovare
006 - Investiții în active necorporale în IMM-uri (inclusiv centre de
cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare

004 - Investiții în active fixe, incusiv în infrastructură de cercetare, în
centre publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de
activități de cercater inovare
008 - Investiții în active necorporale în centre publice de cercetare și de
învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare
012 - Activități de cercetare și inovare în centre publice de cercatre, în
învățământul superior și în centre de competențe, incusiv colaborarea în
rețea
001 - Investiții în active fixe, inclusiv în infrastructură de cercetare, în
microîntreprinderi legate direct de activități de cercetare și inovare
002 - Investiții în active fixe, inclusiv în infrastructură de cercetare, în
întreprinderi mici și mijlocii (incusiv centre de cercetare private) legate
direct de activități de cercetare și inovare
005 - Investiții în active necorporale în microîntreprinderi legate direct de
activități de cercetare și inovare
006 - Investiții în active necorporale în IMM-uri (inclusiv centre de
cercetare private) legate direct de activități de cercetare și inovare

028 Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de
cercetare și sectorul învățământului superior

026 Suport pentru clustere de inovare, inclusiv intre intreprinderi,
organizatii de cercetare si autoritati publice și rețelele de afaceri in primul
rand in beneficiul IMM-urilor.

004 Investiții în active fixe, incusiv în infrastructură de cercetare, în centre
publice de cercetare și de învățământ superior legate direct de activități de
cercater inovare
008 Investiții în active necorporale în centre publice de cercetare și de
învățământ superior legate direct de activități de cercetare și inovare
028 Transfer de tehnologie și cooperare între întreprinderi, centre de
cercetare și sectorul învățământului superior

Indicator de realizare
Output RCO

RCO 01 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
(din care: micro, mici,
medii, mari
RCO 02 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
prin granturi

RCO 01 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
(din care: micro, mici,
medii, mari
RCO 02 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
prin granturi
RCO 08 - Valoarea
nominală a
echipamentelor pentru
cercetare și inovare

Indicator de reezultat
Results RCR

Obiectivul specific FEDR
la care contribuie

RCR 03 - Întreprinderi
mici și mijlocii (IMM) care
introduc inovații în materie
de produse sau procese

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

Detaliere actiuni pe activitati/ investitii eligibile

Acțiunea vizează activități specifice cu caracter inovativ realizate în IMM pentru a demonstra funcționalitatea și pentru a
verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces, demonstrând parcurgerea etapelor de maturitate tehnologică de
la TRL 3 la TRL 4 sau la TRL 5, în scopul facilitării valorificării și transformării acestora în produse și/sau servicii inovatoare.
Sunt avute în vedere investiții în active fixe corporale și necorporale, precum și achiziția de servicii de cercetare, inovare,
consultanță pentru inovare etc..

Acțiunea vizează încurajarea investițiilor private și creșterea capacitățiilor de CDI în IMM, prin realizarea de activități CD
(cercetare industrială, dezvoltare experimentală), inclusiv adoptarea tehnologiilor avansate și activități de inovare împreună
cu investiții în active fixe corporale și necorporale, cu scopul final de a dezvolta produse şi/sau procese noi sau substanţial
RCR 03 - Întreprinderi
OP1 - OS (i) Dezvoltarea și îmbunătăţite. Proiectele vor acoperi toate aspectele, de la concept la implementare, la finalul implementării atingându-se
nivelul de maturitate tehnologică TRL 9
mici și mijlocii (IMM) care creșterea capacităților de
introduc inovații în materie cercetare și inovare și
Forma de sprijin: grant - Ajutor de stat cf Art. Articolul 25 Ajutoarele pentru proiecte de cercetare și dezvoltare + Art
de produse sau procese adoptarea tehnologiilor
28 Ajutorul pentru inovare in IMM
avansate

2.000.000

5.000.000

12.000.000

30.000.000

14.400.000

36.000.000

12.000.000

30.000.000

4.000.000

10.000.000

26.000.000

65.000.000

Valoare medie proiect: 2 mil euro

Acțiunea vizează încurajarea IMM de a dezvolta colaborarea cu OCDI, pentru a pune în aplicare rezultatele cercetării din
OP1 - OS (i) Dezvoltarea și domeniile de specializare inteligentă și a implementa soluții inovative în vederea realizării de produse/ procese noi sau
semnificativ imbunătățite pentru piața. Inclusiv prin investiții în active fixe corporale și necorporale.
RCR 03 - Întreprinderi
creșterea capacităților de
mici și mijlocii (IMM) care cercetare și inovare și
introduc inovații în materie adoptarea tehnologiilor
Forma de sprijin: de minimis max 200.000 euro
de produse sau procese avansate

Acțiunea vizează acordarea de sprijin pentru: dotarea cu active fixe corporale și necorporale pentru dezvoltarea de noi
facilități CD comune ale clusterului și/sau modernizarea facilităților CD comune existente și activități de exploatare a
clusterului (animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea /direcționarea serviciilor
RSO 14S1 - Entități de
specializate și personalizate de sprijin pentru IMM; promovarea clusterului; organizarea de programe de formare, de ateliere
management al
și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și stabilirea de contacte, etc.), cu scopul final de a stimula inovarea
clusterelor care
beneficiază de sprijin
OP1 - OS (i) Dezvoltarea și în IMM. Proiectele care vor include acțiuni de cooperare interregionale vor fi încurajate prin punctarea suplimentară în
RCR 03 - Întreprinderi
cadrul etapei de selecție și evaluare.
RCO 01 - Întreprinderi
creșterea capacităților de
mici și mijlocii (IMM) care
care beneficiază de sprijin
cercetare și inovare și
introduc inovații în materie
Forma de sprijin: grant cu respectarea regulilor ajutorului de stat - Articolul 27 Ajutoarele pentru clusterele de
(din care: micro, mici,
adoptarea tehnologiilor
de produse sau procese
avansate
inovare GBER Reg UE 651/2014 - intensitatea maxima a ajutorului poate fi 50%
medii, mari
.
RCO 04 - Intreprinderi
care beneficieaza de
Valoare minima proiect 500.000 euro - valoare maxima 7.500.000 euro - cf Reg UE 651/2014.
sprijin nefinanciar

RSO 14S2 - Număr de
parcuri științifice și
tehnologice care
beneficiază de sprijin

ALOCARE EURO
(CN=BS)*

Forma de sprijin: de minimis max 200.000 euro

Acțiunea încurajează parteneriatele dintre organizațiile de CDI publice și mediul de afaceri prin facilitarea accesului IMM la
expertiză vastă (cunoștințe, rezultate CD), la facilitățile și infrastructurile acestora, în scopul obținerii de produse şi/sau
procese noi/ semnificativ îmbunătăţite. Vor fi susținute activități privind: accesul IMM la facilitățile, instalațiile, echipamentele
RCO 07 - Organizații de
organizației de CDI; activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală realizate în colaborare cu IMM;
cercetare care participă la
OP1 - OS (i) Dezvoltarea și
diversificarea portofoliului de servicii specifice de transfer tehnologic oferite de entitațile de inovare și transfer tehnologic din
proiecte de cercetare
RCR 03 - Întreprinderi
creșterea capacităților de
cadrul organizației de CDI ; stimularea transferului de cunoștințe; activități pentru diseminarea rezultatelor cercetării și
comune
mici și mijlocii (IMM) care cercetare și inovare și
oferirea de servicii de consiliere și suport pentru inovare către IMM; investiții în active fixe corporale și necorporale etc..
RCO 08 - Valoarea
introduc inovații în materie adoptarea tehnologiilor
nominală a
de produse sau procese avansate
Forma de sprijin: grant, Ajutor de stat
echipamentelor pentru
Valoare medie proiect aprox/ 2.000.000 euro
cercetare și inovare

RCO 10 - Întreprinderi
care cooperează cu
organizații de cercetare

Alocare EURO
(FEDR)

RSR 14S3 - Număr de
transferuri tehnologice
realizate în cadrul PST

Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park” în vederea creșterii inovării în
întreprinderi, inclusiv prin oferirea de servicii de transfer tehnologic corespunzătoare nevoilor acestora. Activitățile
orientative pentru această acțiune sunt: crearea şi dezvoltarea infrastructurilor aferente parcului științific și tehnologic și
OP1 - OS (i) Dezvoltarea și
dotarea cu echipamente, instalații și active necorporale specifice; activități de transfer tehnologic și de internaționalizare
creșterea capacităților de
cercetare și inovare și
Forma de sprijin: grant cu respectarea regulilor ajutorului de stat Articolul 56
adoptarea tehnologiilor
Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale GBER - intensitatea maxima a ajutorului poate fi 100% si se
avansate
calculează prin diferenţa dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiţiei. Profitul din exploatare se deduce
din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări rezonabile, sau prin intermediul unui mecanism de recuperare.

Această acțiune vizează sprijinirea IMM cu un nivel scăzut de digitalizare, pentru implementarea a minim 7 din cele 12
tehnologii digitale vizate de ”Indicele economiei și societății digitale DESI” prin: achiziția de produse/servicii IT, investiții în
echipamente specifice, achiziția de licențe și/sau dezvoltarea de aplicații software, resurse de stocare și procesare etc.,
inclusiv susținerea și promovarea comerțului electronic.

1. O regiune
competitivă prin
inovare, digitalizare
și întreprinderi
dinamice

Ca un IMM sa atingă o intensitate digitală ridicata este necesară implementarea a minim 7 din cele 12 tehnologii digitale
vizate de ”Indicele economiei și societății digitale DESI 2020”.

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

Sprijin pentru atingerea
unei intensități digitale
ridicate în IMM

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

OP1 - OS (ii) Valorificarea
avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor, al organizațiilor
de cercetare și al
autorităților publice

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Clienții, furnizorii IMM-urilor
sprijinite etc.

Intensitatea digitală măsoară disponibilitatea la nivel de firmă a 12 tehnologii digitale diferite după cum urmează:
1) internet pentru cel puțin 50% dintre persoanele angajate,
2) angajarea de specialiști TIC,
3) bandă largă rapidă (30 Mbps sau mai mult),
4) dispozitive pt internet mobil pentru cel puțin 20% dintre persoanele angajate,
5) o pagină web sau o pagină de pornire,
6) un site web cu funcții sofisticate,
7) rețele sociale,
8) publicitate pe internet,
9) achizitia de servicii de cloud computing
10) trimiterea de facturi electronice automat,
11) vânzări din comerț electronic reprezentând cel puțin 1% din cifra de afaceri totală și
12) vânzări web business-to-consumer (B2C) de peste 10% din vânzările web totale.
O intensitate digitală ridicată și mai mare se aplică întreprinderilor care utilizează cel puțin 7 din aceste 12 tehnologii digitale
(a se vedea DESI 2019 în referințe).

4.000.000

10.000.000

14.000.000

35.000.000

30.102.179

75.255.448

25.000.000

62.500.000

4.800.000

12.000.000

Acțiunea vizează finanțarea de proiecte de formare profesională pentru angajații din cadrul IMM, fie pentru acumularea de
noi cunoștinte pentru specializare inteligentă și/sau tranziție industrială și/sau antreprenoriat, fie pentru formare de
competențe avansate necesare exploatării noilor tehnologii sau orice alt tip de formare profesională necesară la nivelul IMM
în linie cu domeniile regionale de specializare inteligentă. Acțiunea poate fi implementată inclusiv prin proiecte integrate
aferente IMM care depun proiecte pe os 1.(i), (ii) și (iii).

1.520.000

3.800.000

TOTAL

149.822.179

374.555.448

Forma de sprijin: grant de minimis 30-50.000 euro

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

Sprijin pentru
transformarea digitală
avansată a IMM

Sprijin pentru creșterea
durabilă și modernizarea
tehnologică a
microîntreprinderilor

Sprijin pentru creșterea
competitivității IMM prin
intrumente financiare

021 Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv
investiții productive
075 - Sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a
reurselor în IMM

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Întreprinderi mijlocii
Clienții, furnizorii IMM sprijinite
Fondatorii incubatoarelor de
021 Dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv
afaceri (autoritatea publică a
investiții productive
administraţiei publice locale,
instituţia sau consorţiul de
instituţii de învăţământ
superior
acreditate, institutele, centrele
şi staţiunile de cercetaredezvoltare, camerele de
comerţ, societățile, societățile
cooperative, asociațiile și
fundațiile,
patronatele, sindicatele) etc.

Sprijinirea
antreprenoriatului prin
dezvoltarea
incubatoarelor de afaceri

RCO 01 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
(din care: micro, mici,
medii, mari
RCO 02 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
prin granturi

RCR 12 - Utilizatori de
servicii, produse și
procese digitale noi și
optimizate dezvoltate de
întreprinderi

RCO 01 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
(din care: micro, mici,
medii, mari
RCO 02 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
prin granturi

RCR 02 - Investiții private
care completează sprijinul
public (din care: granturi,
instrumente financiare)

Această acțiune vizează investiții pentru adoptarea noilor tehnologii, a instrumentelor și serviciilor digitale utilizând sisteme
TIC/ ERP/ aplicații web etc. (ex: digitalizarea comunicării cu furnizorii/clienții; digitalizarea colectării datelor; digitalizarea
proceselor interne; digitalizarea managementului datelor financiare; digitalizarea managementul resurselor: automatizarea/
programarea comenzilor pentru a preveni epuizarea resurselor/ stocarea excesivă în avans; digitalizarea managementului
resurselor umane: instrumente online pentru telemuncă, atribuirea de sarcini și urmărirea îndeplinirii acestora de la distanță
etc.) și investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetică în IMM etc
Forma de sprijin: grant - de minimis max 200.000 euro

RCO 01 - Întreprinderi
care beneficiază de sprijin
(din care: micro, mici,
medii, mari
RCR 19 - Întreprinderi cu
RCO 03 - Întreprinderi
cifra de afaceri crescută
care beneficiază de sprijin
prin instrumente
financiare

RCO 15 - Capacități
025 Incubare, sprijinirea intreprinderilor de tip spin off și spin-out și a startcreate pentru pepinierele
up-urilor
de afaceri

OP1 - OS (ii) Valorificarea
avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor, al organizațiilor
de cercetare și al
autorităților publice

OP1 - OS (iii) Intensificarea
creșterii durabile și a
competitivității IMM-urilor și
crearea de locuri de muncă
în cadrul IMM-urilor, inclusiv
prin investiții productive;

OP1 - OS (iii) Intensificarea
creșterii durabile și a
competitivității IMM-urilor și
crearea de locuri de muncă
în cadrul IMM-urilor, inclusiv
prin investiții productive;

Această acțiune vizează îmbunătățirea capacităților tehnice și industriale a microîntreprinderilor, pentru a gestiona mai
eficient dezvoltarea produselor și serviciilor, inclusiv prin susținerea internaționalizării și utilizării eficiente a resurselor,
pentru îmbunătățirea productivității și competitivității. Sprijinul presupune investiții în construirea/extinderea spaţiilor de
producţie/ prestare de servicii, echipamente, tehnologii (inclusiv tehnologii verzi), utilaje, soluții și servicii pentru
internaționalizare, inclusiv pentru procese de producție prietenoase cu mediul și utilizarea eficientă a resurselor
Forma de sprijin: pentru micro intreprinderi - ajutor de minimis - max 200.000 euro

Această acțiune vizează îmbunătățirea capacităților tehnice și industriale a IMM, pentru a gestiona mai eficient dezvoltarea
produselor și serviciilor, inclusiv prin susținerea internaționalizării, pentru îmbunătățirea productivității și competitivității.
Sprijinul presupune finanțarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii pentru investiții în construirea/extinderea
spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, echipamente, tehnologii, utilaje, soluții și servicii pentru internaționalizare.
Forma de sprijin: instrument financiar

Acest sprijin presupune investiții pentru dezvoltarea incubatoarelor de afaceri prin construirea/extinderea spațiilor aferente și
dotarea acestora cu active fixe corporale și necorporale, dezvoltarea serviciilor prestate în funcție de cerințele IMM
rezidente (servicii de contabilitate, juridice, financiare, de marketing, mentorat, consiliere managerială, formare profesională
pentru nevoile actuale și viitoare ale pieței, stabilirea strategiei de părăsire a incubatorului etc.). IMM rezidente pot parcurge
una, mai multe sau toate cele 3 etape derulate în cadrul incubatoarelor de afaceri: etapa de pre-incubare (max. 6 luni perioada dintre selectarea viitorului rezident şi semnarea contractului de incubare), etapa de incubare (antreprenorul este
sprijinit de la înființarea firmei până la dezvoltarea ei - etapa acoperă primii 3 ani de activitate a firmei nou înființate) și etapa
OP1 - OS (iii) Intensificarea de de post‐incubare (perioada de accelerare), activitățile vizează companii aflate deja în faza de maturitate, fiind capabile să
RCR 18 - IMM-uri care
creșterii durabile și a
evolueze pe cont propriu. În incubator se pot accepta și firme deja înființate. De asemenea, incubatoarele urmează la rândul
utilizează servicii ale unor competitivității IMM-urilor și lor să administreze granturi în favoarea IMM/ start-up-urilor sprijinite, pentru a asigura sustenabilitatea și reziliență
pepiniere de afaceri după crearea de locuri de muncă ecosistemului sprijinit.
crearea pepinierelor
în cadrul IMM-urilor, inclusiv
prin investiții productive;
Forma de sprijin: grant cu respectarea regulilor ajutorului de stat - Articolul 56
Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile locale GBER - intensitatea maxima a ajutorului poate fi 100% si se
calculează prin diferenţa dintre costurile eligibile și profitul din exploatare aferent investiţiei. Profitul din exploatare
se deduce din costurile eligibile ex ante, pe baza unor estimări rezonabile, sau prin intermediul unui mecanism de
recuperare.
IMM dupa incubare, pentru etapa de accelerare vor primi de minimis.

Dezvoltarea
competențelor în cadrul
IMM pentru inovare,
modernizare tehnologică,
tranziție industrială,
economie circulară etc

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii
Angajații IMM-urilor
Furnizori de formare
acreditați

023 - Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție
industrial, antreprenoriat și adaptabilitatea întreprinderilor la schimbare

RCO 101 – IMM-uri care
investesc în dezvoltarea
competențelor tranziție
industrială și
antreprenoriat

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

OP 1 - OS (iv) Dezvoltarea
competențelor pentru
specializare inteligentă,
tranziție industrială și
antreprenoriat;

*CN = Contribuție Națională
BS = Buget de stat

