Anexa nr. 6 - Buget indicativ aferent Planului de acțiune Regional

Priorităţi şi măsuri

Grup ţintă

Beneficiari eligibili

Sursa de finanţare

Prioritatea orizontală 1:
Dezvoltarea competenţelor pentru inovare
Măsura 1.1: Parteneriate pentru
dezvoltare/actualizare curricula educațională și
sincronizarea ofertei de pregătire cu nivelul
tehnologic actual din domeniile prioritare smart

Buget atras în
Regiunea Nord-Est
(euro)
5.795.240,00

Cadre didactice din sistemul de
învăţământ public regional, personal
din conducerea companiilor
regionale

Licee tehnologice, școli profesionale şi
duale, universităţi, parteneriate între
acestea, parteneriate intre acestea și
firme din domeniile de specializare
inteligentă

POEO 2021-2027
2.447.620,00

ERASMUS Plus
Măsura 1.2. Facilitarea stagiilor de practica a
elevilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor
în industrie și dezvoltarea activităților extrașcolare
dedicate creativității și atitudinii inovative

Elevi, studenţi şi masteranzi,
doctoranzi și profesori din sistemul
de învăţământ regional, personal din
conducerea companiilor regionale

Licee tehnologice, școli profesionale şi
duale, universităţi, EITT, cluburi ale
copiilor sau alte organizaţii similare, în
parteneriat cu firme din domeniile de
specializare inteligentă

Măsura 1.3. Dezvoltarea aptitudinilor pedagogice
în învățământul preuniversitar și universitar
regional și familiarizarea cadrelor didactice cu
noile trenduri şi tehnologii relevante pentru
domeniile Smart

Cadre didactice din învățământul
preuniversitar tehnic profesional si
dual, universități, personal din
conducerea companiilor regionale

Licee tehnologice, școli profesionale şi
duale, universităţi, parteneriate între
acestea și firme din domeniile de
specializare inteligentă

300.000,00

POEO 2021-2027

1.835.715,00

ERASMUS Plus
POEO 2021-2027

300.000,00

Măsura 2.1: Dezvoltarea capacității ecosistemului
antreprenorial de inovare pentru crearea,
maturizarea și internaționalizarea start-up / spinoff în domenii de specializare inteligentă

AP 4 Creșterea calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai
bună adaptare la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.
4 AP 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea
tranzițiilor și a mobilității
1 Acțiunea-Cheie 2: Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici

AP 1 Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii
AP 4 Creșterea
calității ofertei de educație și formare profesională pentru asigurarea echității sistemului și o mai bună adaptare
la dinamica pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic.
3 AP 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea
tranzițiilor și a mobilității

1 Acțiunea-Cheie 2: Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici

1

300.000,00

1 Acțiunea-Cheie 2: Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici

412.100.000,00

17.000.000,00

IMM

11

611.905,00

Antreprenori, intraprenori, angajați Entități cu statut de
POR 2021-2027
companii, elevi, studenţi, masteranzi incubator/accelerator de afaceri, centru
și doctoranzi
de afaceri, parc industrial

Măsura 2.2 Sprijin pentru dezvoltarea tehnologică Angajați companii
și durabilă a companiilor inovative:
2.2.1 Investitii pentru dezvoltarea tehnologica a
IMM
2.2.2 Investitii pentru digitalizarea IMM
2.2.3 Investitii pentru introducerea de solutii de
economie circulara in IMM

Priortiate/actiuni

AP 9 Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții pentru facilitarea
tranzițiilor și a mobilității

ERASMUS Plus

Prioritatea orizontală 2:
Sprijinirea creării de noi companii inovative și creșterii întreprinderilor active din Regiunea Nord-Est

Nr. proiecte

POR 2021-2027

2169
AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
OS: a (iii) Masura 2: Dezvoltarea capacitatii ecosistemului antreprenorial de inovare pentru crearea si
maturizarea start-up / spin-off in domenii de specializare inteligenta prin investii in crearea, dezvoltarea de
incubatoare si acceleratoare de afaceri, pentru promovarea serviciilor si beneficiilor oferite de acestea
84
OS: a (i) Masura 3.Dezvoltarea capacitatii de inovare a companiilor,
- Investitii pentru dezvoltarea si validarea unui produs minim viabil(MVP) si lansarea acestuia pe piata dedicate
startup-urilor/spin-off-urilor
815

368.300.000,00

a (i) Masura 3.Dezvoltarea capacitatii de inovare a companiilor,
- Activitati CDI si investitii in intreprinderi necesare transferului de cunoastere in IMM,
178 - Proiecte inovative ale IMM-urilor, care primesc marca Seal of Excellence in Programul Orizont Europa,
- Proiecte ale IMM-urilor de tipul Proof of concept
1057

3.000.000,00

PO Dezvoltare Durabila
2021-2027
POCIDIF 2021-2027

OS: a (iii) Masura 1: Investitii pentru facilitarea cresterii si dezvoltarii tehnologice a companiilor

OS: a (ii) Masura 1. Transformarea digitala a IMM-urilor orientata catre cresterea intensitatii digitale

AP1: Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare
OS: (i) Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
1 Acțiunea 1.1. Îmbunătățirea eficienței energetice a IMM-urilor și a întreprinderilor mari
AP 2: Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare

1.400.000,00

1

14 OS: (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Măsura 2.3: Sprijin pentru implementarea de către Antreprenori
IMM inovative a unor instrumente financiare
Angajați din companii

Organizații cu statut de intermediar
financiar
Bănci

Măsura 2.4: Soluții smart pentru dezvoltarea
comunităților locale

Autorități publice locale, furnizori soluții POR 2021-2027
Smart

Angajați autorități publice locale
Cetățeni, companii, societate civilă

POCIDIF 2021-2027

AP 10: Stimularea accesului la finanțare al IMM-urilor prin utilizarea Instrumentelor Financiare
1.400.000,00

21.000.000,00

Prioritatea 3:
Dezvoltarea capacității regionale de cercetare-dezvoltare și promovarea colaborării cu industria
Măsura 3.1 Consolidarea capacității de cercetareinovare la nivel regional, ca răspuns la nevoile
identificate în EDP

Cercetători, cadre didactice
universități

Organizații de cercetare, companii cu
activitate de inovare

144.500.000,00
POR 2021-2027

14 OS: (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

AP2: Nord-Est – O regiune mai digitalizata
OS: a (ii) Fructificarea avantajelor digitalizarii, in beneficiul cetatenilor, al companiilor si al guvernelor
6 Masura 2. Crearea de servicii publice digitale noi, orientate catre mediul privat si cetateni.

70

36.100.000,00

AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
OS: a (i) Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate
29 Masura 2: Consolidarea ecosistemului de CDI regional

22.400.000,00

14 urilor/ICAR-urilor

POCIDIF 2021-2027

PO Sănătate 2021-2027
Măsura 3.2 Promovarea colaborării între
organizațiile CDI și mediul de afaceri

Cercetători, cadre didactice
universități, angajați companii

Organizații de cercetare, companii,
parteneriate între acestea

AP 3: Dezvoltarea capacităţii CDI a instituțiilor de învățământ superior; AP 4: Dezvoltarea capacităţii CDI a INCD-

3.000.000,00

POR 2021-2027
75.000.000,00

POCIDIF 2021-2027

PO Sănătate 2021-2027
Măsura 3.3 Dezvoltarea capacității de transfer
tehnologic regionale

Anagajați din IMM-uri, organizații
CDI
entități de cercetare-dezvoltareinovare și transfer tehnologic
acreditate

Entități de cercetare-dezvoltare-inovare
și transfer tehnologic acreditate
POCIDIF 2021-2027
IMM-uri

Prioritatea orizontală 4:
Sprijinirea iniţiativelor de clusterizare şi internaționalizare
Măsura 4.1: Crearea și consolidarea rețelelor de
afaceri şi a clusterelor

2.000.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

21.650.000,00

Companii din Regiune
Entități de Management Clustere si
Entități de Management și membrii rețele de afaceri
ai reţelelor de afaceri şi ai clusterelor Companii
constituite la nivel regional

Măsura 4.2: Promovarea cooperării interregionale Organizaţii membre ale reţelelor de Organizaţii membre ale reţelelor de
și internaționale în domeniul CDI
afaceri şi ale clusterelor constituite la afaceri şi ale clusterelor constituite la
nivel regional
nivel regional
Reţele de afaceri şi ale clustere
constituite la nivel regional

POR 2021-2027
12.000.000,00

POR 2021-2027
2.800.000,00

POCIDIF 2021-2027
Orizont Europa
Interreg Europe

Măsura 4.3: Atragerea investițiilor străine directe
în domenii prioritare Smart

Potențiali investitori
Străini

Autorități publice locale și companii
ADR Nord-Est

OS: (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
AP 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
1
OS (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
OS: a (i) Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate
15
Masura 3: Dezvoltarea capacitatii de inovare a intreprinderilor
AP 2: Crearea si promovarea unui sistem atractiv de inovare în economie pentru toate tipurile de inovare; AP 3:
Dezvoltarea capacităţii CDI a instituțiilor de învățământ superior; AP 5: Dezvoltarea capacităţii CDI a
9
întreprinderilor mari
OS: (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
AP 5: Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical
1
OS (i) dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
AP 6: Dezvoltarea de proiecte strategice CDI
OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
1

62
AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
OS: a (i) Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate
6
Masura 4: Dezvoltarea inovativa a clusterelor
AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
OS: a (i) Dezvoltarea capacitatilor de cercetare si inovare si adoptarea tehnologiilor avansate
14 Masura 1: Integrarea organizatiilor CDI din sistemul national in structuri, parteneriate si proiecte de cooperare
interregionale si internationale, aliniate domeniilor RIS3.

200.000,00

1

5.250.000,00

35

0,00

0

Interreg Danube
Resurse proprii promotori
proiecte

2

AP 1: Integrarea ecosistemului național CDI în Spațiul de Cercetare European şi internaţional
OS (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate
Prioritatea 1: Consolidarea capacităților instituționale pentru politici de dezvoltare regională mai eficiente

900.000,00

6 Prioritatea 1: O Europa mai inteligenta

500.000,00

0

Prioritatea orizontală 5:
Capacitate administrativă și asistență tehnică
Măsura 5.1: Dezvoltarea capacității administrative
a actorilor implicați în elaborarea, implementarea,
monitorizarea, evaluarea și revizuirea RIS3 NordEst

Angajații ADR Nord-Est, membrii
Consorţiului Regional de Inovare
Nord-Est, membrii ecosistemului de
inovare regional (reprezentanții
cvadruplului helix)

Furnizori servicii asistență tehnică și
formare

9.167.400,00

11

2.060.000,00

3

POR 2021-2027

AP 8: Asistenta tehnica

POAT 2021-2027
CE DG Reform

50.000,00

Instrumentul de sprijin tehnic (IST)
250.000,00

Măsura 5.2: Dezvoltarea competentelor la nivelul
entităților implicate în procesul de descoperire
antreprenorială
5.2.1 Dezvoltarea competentelor la nivelul
entitatilor implicate in procesul de descoperire
antreprenoriala
5.2.2 Crearea One-stop-shop
5.2.3 Crearea DIH

Membrii ecosistemului de inovare
regional (reprezentanții cvadruplului
helix)
promotori de proiecte inovative

Furnizori servicii asistență tehnică și
POR 2021-2027
formare care își asumă dezvoltarea onestop-shop
Entitate delegată pentru
managementul DIH
POAT 2021-2027
CE DG Reform

1 AP 3: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

3.407.400,00

1

AP 1: Nord-Est – O regiune mai competitiva, mai inovativa
2 OS: a (iv) dezvoltarea competentelor pentru specializarea inteligenta, tranzitie industriala si antreprenoriat

150.000,00

1 AP 8: Asistenta tehnica
1 AP 3: Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare a fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

250.000,00

1

Instrumentul de sprijin tehnic (IST)

3.000.000,00
POCIDIF 2021-2027

3

AP 5: Dezvoltarea capacităţii CDI a întreprinderilor mari
1 OS (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

