Proiecte primite in cadrul Apelului regional de proiecte RIS3 (ed. 2018) si posibilele surse de finantare identificcate in cadrul Laboratorului regional de dezvoltare de proiecte (ed. 2018).
Nrc. Domeniu

Prioritatea orizontală

1

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4 Sprijin pentru implementarea de SmartCarRide (SCR)
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

TIC

Măsura

Titlul proiectului

Buget EUR Promotor

Sursa posibila de finantare

135000

PNDR Măsura 6: Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor, Submăs. 6.2 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale; Submăs. 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole.

SC INSOFTDEV SRL

POC Axa 1, Acțiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare
prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu
institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în
sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Cecuri de inovare

2

TIC

1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Universitatea lnteligentă în loT — Internetul
institutiile de invatamant regionale, tuturor lucrurilor
pentru sincronizarea ofertei de
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

2200000

Universitatea Tehnica
"Gheorghe Asachi" din Iasi
(TUIASI)

POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD; Acțiune 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru
consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate pentru transfer de
cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
POCU AP6 - Educație și competențe
POR AP10 - Prioritatea 10.1 / OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive
PNCDI III, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD. Subprogramul
1.2 Performanță instituțională.\ Proiecte complexe realizate în consorţii CDI
(PCCDI)

3

Textile

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de Inovarea proceselor din sectiile Filatura si
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii Vopsitorie prin achizitionara de echipamente
directe pentru dezvoltarea
si software
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

8998500

SC RIFIL SA

POR AP 1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Op. 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate)

4

Agro-food /
Biotehnologii

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Aditivi alimentari naturali
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

2520000

SPECCHIASOL ROMANIA SRL

POR AP 1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Op. 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )

5

TIC

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

308340

Zitec COM SRL

POR AP 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii,
Prioritatea 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor

REGISTA: Solutie Cloud si platforma online
pentru dgitizarea informatiilor din cadrul
primariilor din Regiunea Nord-Est si
imbunatatirea comunicarii cu cetatenii

POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD; Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere
PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Cecuri de inovare

6

Sanatate si
turism/ TIC
pentru turism/
ec. circulara

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de WISE deals
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

548584

Fundația ”Alături de Voi”
România

7

TIC

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

3000000

APARS (Asociația pentru
Antreprenoriat și
Responsabilitate Socială)

POR AP 2, Prioritatea 2.1, Apel 2.1B Incubatoare de afaceri

8

TIC/Energie &
Mediu

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4 Sprijin pentru implementarea de Gamă de dispozitive electronice pentru
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii creșterea eficienței energetie în rândul
directe pentru dezvoltarea
consumatorilor Smart City
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

510442

MICROBIT ELECTRONIC SRL

POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1- Mari infrastructuri de CD; Acțiunea 1.2.1Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere

Smart Village APARS: Ceretare și Inovare prin
Specializare Inteligentă pentru a Susține un
Stil de Viață ce Exploatează Eficient
Tehnologiile Moderne

POR AP 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii,
Prioritatea 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor
POR AP 15 Instrumente financiare.

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Cecuri de inovare
9

TIC/Energie &
Mediu

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Realizarea unui modul pilot privind creșterea
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
eficienței energetice de tipul ”Smart City
personalului propriu acestora pentru Buhuși”
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.
2.4 Sprijin pentru implementarea de
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive.

990450

Universitatea ”Vasile
Alecsandri”

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)
POR AP 10, Prioritatea 10.1, OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

10

Biotehnologii

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Cercetare Dezvoltare Inovare Transfer
din Regiunea Nord-Est;
TT si PST si a competentelor
Inteligent în Nano-Biotehnologii Antivirale în
personalului propriu acestora pentru Regiunea Nord-Est
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

4854582

Universitatea de Medicina și
Farmacie ”Grigore T. Popa” /
Centrul Avansat de CD în
Medicină Experimentală

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )

11

Biotehnologii

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

Soluții biotehnologice de combatere biologică
a dăunătorilor cheie al plantelor cultivate premisa obligatorie pentru obținerea unor
producții ecologice.

441050

Fundația Corona

POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD; Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere

12

Biotehnologii

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

Identificarea si valorificarea unor fractiuni
active vegetale cu efect de biopesticide si
fertilizatori pentru cultura ecologica de plante
medicinale si aromatice

869500

Stațiunea de Cercetare
Dezvoltare Agricola (SCDA)
Secuieni

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)

13

Agro-food

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Happy Cow Van
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1- Mari infrastructuri de CD
2300000

MODERN DFSA SRL

PNDR - Masura 16: Sprijin pentru cooperare agricolă și pomicolă, Submas.
16.1 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din
lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol.

14

Turism si
2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.1: Sprijin pentru transformarea
sanatate & Agro- din Regiunea Nord-Est
ideilor inovative în idei de afaceri;
food (produse
organice) &
Energie eficienta

15

TIC/Energie &
Mediu

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative
din Regiunea Nord-Est;
1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

500000

Enduro Ranch SRL

Program LIFE +

2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Platforma inteligenta dstinata monitorizarii si
TT si PST si a competentelor
optimizarii consumurilor individuale de
personalului propriu acestora pentru energie electrica din hale industriale.
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.
1.2. Facilitarea schimburilor între
elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi
și firmele inovatoare din sectoarele
prioritare Smart

965500

AUDIT IT&C SRL

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Cecuri de inovare

3.1: Crearea și consolidarea rețelelor Calitate apiterapeutica
de afaceri şi a clusterelor

90000

16

Agro-food

3: Sprijinirea iniţiativelor de
clusterizare şi internationalizare

17

Biotehnologii

2: Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

18

ENDURANCH - Open Experential Hub

Valorificarea biotehnologica a unor specii de
viitor din flora spontana: corn (Cornus mas),
maces (Rosa sp.) si catina (Hippophae
rhamnoides) intr-un produs alimentar
functional si un nano-fertilizant inteligent si
integrarea acestora intr-un lant valoric scurt
in Regiunea Nord-Est.

POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1- Mari infrastructuri de CD; Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere
POR AP1, Prioritatea 1.1, Op. C - Investitii pentru IMM-uri pentru
implementarea unui rezultat al cercetarii-inovarii in parteneriat cu un ITT

1500000

MAXIM CATALIN ADRIAN
intreprindere individuala

PNDR - Masura 4 Investiţii în active fizice, Submas. 4.2. Investiţii pentru
procesarea/ marketingul produselor agricole; Mas. 6 Dezvoltarea
exploataţiilor şi a întreprinderilor, Submăs. 6.2 Sprijin pentru înființarea de
activităţi neagricole în zone rurale; Submăs. 6.4 Investiţii în crearea şi
dezvoltarea de activităţi neagricole; Mas. 16 Sprijin pentru cooperare agricolă
și pomicolă , Submas. 16.1 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și
verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și
pomicol.

Universitatea "Vasile
Alecsandri"

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Transfer la operatorul economic
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

Energie & Mediu 2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Dezvoltarea unei tehnologii de cogenerare
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
utilizand deseuri din silvicultura si industrii
personalului propriu acestora pentru conexe/deseuri agricole
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

507000

Universitatea "Vasile
Alecsandri"

PNCDI III, Programul P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Bridge Grant (Transfer de cunoaştere la agentul
economic)

19

TIC (Smart City) 2: Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Sistem de avertizare seismica cu deblocarea
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
automata a usilor de intrare prevazute cu
personalului propriu acestora pentru interfon
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

897600

Universitatea Tehnica
"Gheorghe Asachi" din Iasi
(TUIASI)

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )

20

Energie & Mediu 2: Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4 Sprijin pentru implementarea de Utilizarea energiei alternative in teritoriul
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii GAL Colinele Tutovei
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

700000

Asociatia Grup de Actiune
Locala Colinele Tutovei

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)

POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD, Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

21

ITC

1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

22

Mediu

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Centru de Formare in Siguranta Cibernetica
institutiile de invatamant regionale,
pentru sincronizarea ofertei de
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

175000

Universitatea "Vasile
Alecsandri"

2: Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Ecologizarea batalurilor de deseuri petroliere
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
prin utilizarea unor materiale prietenoase cu
personalului propriu acestora pentru mediul
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

228200

Universitatea "Vasile
Alecsandri"

2: Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Painea imbogatita nutritional cu aditivi
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
inofensivi, folosind deseuri provenite di
personalului propriu acestora pentru industria alimentara
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

237000

POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD
POCU AP 3 - Locuri de muncă pentru toți

23

Agro-food

PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI \Instrument de finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

Universitatea "Vasile
Alecsandri"

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )
PNCDI III, Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI
Instrument de finantare: Transfer la operatorul economic (PTE)
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

24

Biotehnologii
(mediu)

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Tehnologii inovative de deparazitare si
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
decontaminare folosind energia microundelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

440000

INNOVATIVE GREEN POWER
SRL

25

TIC

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4 Sprijin pentru implementarea de Crypto Funding - Banca Binelui
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

5440000

Asociatia"Raphael - Spread the POCU - Romania Startup Plus
Light"

26

Agro-food

1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

957000

Universitatea "Stefan cel
Mare"

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Laborator regional de autentificarea si
institutiile de invatamant regionale, depistarea falsificarilor produselor alimentare
pentru sincronizarea ofertei de
(LRADFPA)
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )

POR AP 10, Prioritatea 10.1, OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive
PNCDI III, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD. Subprogramul
1.3 Infrastructuri de cercetare-dezvoltare (parţial)
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

27

Biotehnologii & 1. Dezvoltarea competenţelor de
nanotech/new inovare în rândul noilor generaţii
materials

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Centru de cercetare interdisciplinar de
institutiile de invatamant regionale, nanotehnologii si biotehnologii (CINB)
pentru sincronizarea ofertei de
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

15560000

Universitatea "Stefan cel
Mare"

POR AP 10, Prioritatea 10.1, OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive
PNCDI III, Programul 1 - Dezvoltarea sistemului național de CD. Subprogramul
1.2 Performanță instituțională.\
Proiecte complexe realizate în consorţii CDI (PCCDI)
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

28

Turism si
sanatate

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de Implementarea si dezvoltarea climatoterapiei
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii in Municipiul Moinesti
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive.
2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.

3800000

Asociatia pentru Dezvoltarea
Turismului MONTPESA

POR AP 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii
P2 - Creșterea competitivității economiei românești prin CDI \ Instrument de
finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)

29

Turism & Agrofood

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4. Sprijin pentru implementarea de Lantul scurt in zona MONTPESA
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

1075000

Asociatia pentru Dezvoltarea
Turismului MONTPESA

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )

30

Agro-food

1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

7470000

Universitatea "Stefan cel
Mare"

POR AP 10, Prioritatea 10.1, OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive

31

Biotehnologii

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Centru de cercetare si instruire pentru stiinta
institutiile de invatamant regionale, si siguranta alimentului
pentru sincronizarea ofertei de
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.1 Sprijin pentru transformarea
din Regiunea Nord-Est
ideilor inovative în idei de afaceri

WELL - Wellness and Economic Life Learning

POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD
200000

ROM HONEY GROUP SRL

PNCDI III Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI\ Instrument de finantare: Cecuri de inovare
POC Axa 1, Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD; Acțiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și
universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele
economice care prezintă potențial de creștere

32

Agro-food

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4 Sprijin pentru implementarea de
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

Evaluarea si cartografierea digitala a
potentialului ecologic pentru legumicultura,
pomicultura si viticultura al terenurilor din
regiunea NE a Romnaniei, in vederea
elaborarii strategiilor regionale de
deavoltarea a horticulturii si adaptare a
acesteia la un nou context climatic

215000

Universitatea de Stiinte
Agricole si Medicina
Veterinara "Ion Ionescu de la
Brad"

PNCDI III Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin
CDI
Instrument de finantare: Proiect experimental demonstrativ (PED)
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

33

TIC (Smart City) 2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.2. Dezvoltarea infrastructurilor de Eficientizare energetica campus USV
din Regiunea Nord-Est
TT si PST si a competentelor
personalului propriu acestora pentru
diversificarea ofertei de servicii de
transfer tehnologic si a comercializa
rezultatele cercetarii.
2.4: Sprijin pentru implementarea de
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

1770000

34

TIC

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4: Sprijin pentru implementarea de
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

748000

Centric IT Solutions Romania
SRL

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )
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TIC

1. Dezvoltarea competenţelor de
inovare în rândul noilor generaţii

1.1 Promovarea parteneriatelor intre Centrul regional pentru activitati inovatve in
institutiile de invatamant regionale, siguranta cibernetica
pentru sincronizarea ofertei de
pregatire cu nivelul actual al inovarii
in domeniile priortare smart.

8425000

Universitatea "Stefan cel
Mare"

POR AP 10, Prioritatea 10.1, OS 10.3 Cresterea relevantei invatamantului
tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice
competitive

Sistem alternativ si independent de
comunicatii pentru situatii de calamitate,
bazat pe legaturi adaptive intre dispozitive
mobile

Universitatea "Stefan cel
Mare"

POR AP3, Prioritatea de Investitii 3.1, Operatiunea B – cladiri publice
POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD

POC Axa 1, Acțiune 1.1.4 - Atragerea de personal cu competențe avansate din
străinătate pentru consolidarea capacității CD; Acțiune 1.2.3 - Parteneriate
pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships); Acțiunea
1.1.1 - Mari infrastructuri de CD
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Textile & TIC
(Ind.4.0.)

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4: Sprijin pentru implementarea de Sistem video de evaluare a tipodimensiunilor
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii clientilor magazinelor online de haine
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

822800

RomSoft SRL

POR AP1 Transfer Tehnologic, Prioritatea 1.1., Operatiunea 1.2. Specializare
inteligenta (proiecte integrate )
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Agro-food

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4: Sprijin pentru implementarea de Forta Mierii - crearea de noi produse apicole
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii BIO in domeniul afro-alimentar - zootehnie
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

50000

Iliescu Ghe. Oana-Maria,
intreprindere individuala

PNDR Măsura 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a întreprinderilor
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39

Turism si
sanatate

Biotehnologie

Programul National Apicol

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.3. Sprijin pentru implementarea de Creare complex turistic de agrement si
din Regiunea Nord-Est
catre IMM-uri inovative a unor
tratament balnear
instrumente financiare.

8000000

2. Sprijinirea întreprinderilor inovative 2.4: Sprijin pentru implementarea de Dezvoltare prin procedee de inovare
din Regiunea Nord-Est
catre IMM si clustere a unor investitii
directe pentru dezvoltarea
tehnologica, a economiei durabile si
incluzive

110000

General Constructii Tehnic
Plus SRL

POR AP 15 Instrumente Financiare
POR AP 2 Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii,
Prioritatea 2.2. Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de
productie si dezvoltarea serviciilor

88559548

BIO MEDICAL ESTETIC SRL

POR AP1, Prioritatea 1.1, Op. C - Investitii pentru IMM-uri pentru
implementarea unui rezultat al cercetarii-inovarii in parteneriat cu un ITT

