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AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREȘTI-ILFOV

14 ani ca Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional (POR)

5 Planuri de Dezvoltare Regională 

2 Strategii de inovare/specializare 
inteligentă 

Peste 20 ani de activitate în 
planificare și dezvoltare regională

(www.adrbi.ro)

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/


PROGRAMUL REGIONAL PENTRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV
2021-2027 

• Document de programare multianual care reflectă strategia regiunii în
vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și obiectivelor specifice
stabilite prin Politica de Coeziune a UE

https://www.adrbi.ro/programe-regionale/por-bi-2021-2027/

• Contribuie la îndeplinirea viziunii 
strategice a regiunii București-Ilfov, 
centrată pe eficientizarea 
consumurilor energetice, reducerea 
emisiilor de CO2 și adaptarea la 
provocările climatice.



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 cu infrastructură educațională modernă

Prioritatea 7 - O regiune atractivă și incluzivă

Prioritatea 8 – Asistență tehnică
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Prioritatea 1 - O regiune competitivă prin inovare, digitalizare
și întreprinderi dinamice

Obiective specifice

Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate

Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 
companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

13 acţiuni sprijinite

BUGET 149,822 milioane Euro din FEDR (alocare totală: 374,555 milioane Euro) 



1.1 Sprijin pentru dezvoltarea unui model 
conceptual inovativ - Proof of Concept
• Alocare FEDR + BS (euro): 5.000.000
• Potenţiali beneficiari: IMM 
• Tipuri de acţiuni: 

Validarea în condiții de laborator a componentelor și/sau ansamblului/ sistemului 
Integrarea şi testarea în laborator în condiții similare cu cele de operare pentru a se 

stabili funcționalitatea ansamblului
 Validarea modelului de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu 

reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare. Diferența principală 
între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității testelor de laborator în raport cu sistemul 
real.

Investiții în active corporale (echipamente tehnice, informatice și birotică, mașini, 
instalații și utilaje, etc) și active necorporale necesare pentru atingerea obiectivelor 
proiectului.

Achiziția de servicii de asistenţă și consultanţă pentru realizarea modelului 
conceptual inovativ; servicii tehnologice specifice etc.

• Forma de sprijin: de minimis - max 200.000 euro



1.2. Sprijin pentru dezvoltarea de produse/procese noi
sau semnificativ îmbunătățite

• Alocare FEDR + BS (euro): 60.000.000

• Potenţiali beneficiari: IMM individual sau în parteneriat cu OCDI publice

• Tipuri de acţiuni: 
Activități de dezvoltare experimentală si/sau cercetare industriala
Activități de inovare: 

 Obținerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;   
 Detașarea de personal cu înaltă calificare; 
 Achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării

Achiziția de servicii de sprijinire a inovării
 Investiții în active corporale și necorporale pentru cercetare-inovare
 Activități de diseminare a metodologiei utilizate și ale rezultatelor obținute prin minim o 

publicație științifică indexată ISI.

• Forma de sprijin: grant - Ajutor de stat cf Art. Articolul 25 Ajutoarele pentru proiecte
de cercetare și dezvoltare + Art 28  Ajutorul pentru inovare in IMM. Valoare medie
nerambursabilă estimată - aprox. 1.000.000 euro per proiect



1.3. Sprijin pentru valorificarea potenţialului facilităților
de CDI existente în strânsă legătură cu nevoile de 
inovare ale IMM

• Alocare FEDR + BS (euro): 36.000.000
• Potenţiali beneficiari: OCDI publice (Institut de Cercetare, Universitate) în 

parteneriat cu IMM
• Tipuri de acţiuni: 

Activități pentru stimularea transferului de cunoștințe - întâlniri individuale cu IMM sau 
organizarea de evenimente tematice și diversificarea portofoliului de servicii specifice de 
transfer tehnologic oferite de OCDI  în concordanță cu nevoile de inovare specifice ale 
IMM; 

Activități de cercetare industrială și/sau  dezvoltare experimentală, inclusiv inclusiv
asigurarea accesului IMM la facilitățile, instalațiile, infrastructurile, echipamentele 
organizației de CDI in scopul efectuarii de analize, testări, pentru introducerea de inovatii
in materie de produse sau procese

Investiții în active corporale și necorporale pentru cercetare-inovare

• Forma de sprijin: grant, Ajutor de stat  + ajutor de minimis?  De validat Valoare 
medie nerambursabila per proiect aprox. 2.000.000 euro 



1.4. Sprijin pentru clusterele de inovare în beneficiul IMM, 
inclusiv prin stimularea de colaborări interregionale și
internaționale
• Alocare FEDR + BS (euro): 10.000.000

• Potenţiali beneficiari: Entitatea de management a clusterului - Pentru clustere care au etichetă
europeană de excelență (bronz, aur, argint) 

• Tipuri de acţiuni: 

Dotarea cu active fixe corporale și necorporale pentru dezvoltarea de noi facilități CD comune
ale clusterului şi/sau modernizare

Promovarea clusterului

Organizarea de programe de formare, ateliere etc. cu scopul final de a stimula inovarea în
IMM. 

Proiectele care vor include acțiuni de cooperare interregionale vor fi încurajate prin punctarea
suplimentară în cadrul etapei de selecție și evaluare.

• Forma de sprijin: grant cu respectarea regulilor ajutorului de stat - Articolul 27 Ajutoarele pentru clusterele de inovare
GBER Reg UE 651/2014 - intensitatea maxima a ajutorului poate fi 50%

 Valoare minima proiect 500.000 euro - valoare maxima 7.500.000 euro - cf Reg UE 651/2014.



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

• Alocare FEDR + BS (euro): 65.000.000

• Potenţiali beneficiari: Consiliul Judeţean Ilfov

• Tipuri de acţiuni: 
1. crearea și dezvoltarea infrastructurilor aferente (construire 4 clădiri: un centru de transfer 

tehnologic, un centru de inovare, un centru expozițional și un centru social) și achiziționarea de 
echipamente și active necorporale;

2. transfer de tehnologie și activități de internaționalizare precum:
- dezvoltarea bazelor de date cu informatii despre ofertele de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI);
- intocmirea de analize, studii, studii de piata, previziuni pe teme legate de CDI sau transfer de tehnologie la 

cererea IMM-urilor;
- organizarea și participarea la evenimente;
- organizarea de evenimente tematice de matchmaking pe domeniile regionale de specializare inteligentă

incluse în RIS3 BI 2021-2027;
- asistență pentru protecția proprietății intelectuale și industriale, pentru înregistrarea brevetelor și

brevetelor de invenție;
- servicii de analiză a brevetelor și brevetabilitatea noilor idei și tehnologii etc.”



1.6 Sprijin pentru atingerea unei intensități
digitale ridicate în IMM

• Alocare FEDR + BS (euro): 10.000.000

• Potenţiali beneficiari: IMM cu un nivel scăzut de digitalizare (sub 7 tehnologii)

• Tipuri de acţiuni: 
Disponibilitatea la nivel de firmă a 7 din cele 12 tehnologii digitale diferite:

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.

• Forma de sprijin: grant de minimis 30-50.000 euro



1.7 Sprijin pentru transformarea digitală
avansată a IMM
• Alocare FEDR + BS (euro): 35.000.000

• Potenţiali beneficiari: IMM

• Tipuri de acţiuni: 
investiții pentru adoptarea noilor tehnologii, a instrumentelor și serviciilor

digitale utilizând sisteme TIC/ ERP/ aplicații web etc. 

investiții pentru implementarea soluțiilor de securitate cibernetică în IMM etc

• Forma de sprijin: grant - de minimis max 200.000 euro



1.8 Sprijin pentru creșterea durabilă și
modernizarea tehnologică a microîntreprinderilor

• Alocare FEDR + BS (euro): 75.255.448

• Potenţiali beneficiari: Microîntreprinderi

• Tipuri de acţiuni: 
 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, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice și
industriale

• Forma de sprijin: pentru micro intreprinderi - ajutor de minimis - max 
200.000 euro



1.9 Sprijin pentru creșterea competitivității 
IMM prin instrumente financiare
• Alocare FEDR + BS (euro): 62.500.000

• Potenţiali beneficiari: IMM

• Tipuri de acţiuni: 
 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



1.10 Sprijinirea antreprenoriatului prin
dezvoltarea incubatoarelor de afaceri
• Alocare FEDR + BS (euro): 12.000.000

• Potenţiali beneficiari: Incubatoare de afaceri

• Tipuri de acţiuni: 
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.)

• Forma de spriin: grant cu respectarea regulilor ajutorului de stat 

IMM dupa incubare, pentru etapa de accelerare vor primi de minimis.



1.11 Dezvoltarea competențelor în cadrul IMM pentru
inovare, modernizare tehnologică, tranziție industrială, 
economie circulară etc.
• Alocare FEDR + BS (euro): 2.500.000

• Potenţiali beneficiari: IMM

• Tipuri de acţiuni: 
 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).



1.12 Sprijin pentru procesul regional de 
descoperire antreprenorială (EDP)

• Alocare FEDR + BS (euro): 750.000

• Potenţial beneficiar: ADRBI

• Tipuri de acţiuni: 
 desfășurarea întâlnirilor de descoperire antreprenorială



1.13. Sprijin pentru consolidarea capacităților pentru
implementarea, monitorizarea, evaluarea și
actualizarea RIS3 BI
• Alocare FEDR + BS (euro): 550.000

• Potenţial beneficiar: ADRBI

• Tipuri de acţiuni: 
 Implementarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea/actualizarea RIS3;
 Realizarea de analize teritoriale legate de ecosistemul regional de inovare;
 Dezvoltarea capacităţilor ADR BI şi CRI BI pentru implementarea, 

monitorizarea, evaluarea şi revizuirea RIS3, inclusiv prin schimburi
internaţionale de experienţă de bune practici, cursuri specifice, traininguri
internaţionale;

 Consolidarea capacităților regionale prin crearea unui portofoliu de experți
tematici capabili să ofere sprijin procesului de generare, selectare sau
implementare a proiectelor inovatoare la nivel regional etc.



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 


