
Interregional 
Innovation
Instrument
i3

Oportunitati de cooperare 
internationala pentru inovare



Invatare Conectare Demonstrare Comercializare Scalare

Sprijin de la Platformele S3
si experti externi

Accent: TRL  (TRL > 5/6)

Programe operaționale FEDR (inclusiv i3), H2020, 
H Europa, COSME, EIT, EFSI

Scop i3 → accelerarea inovației și transferul rezultatelor cercetării, prin:

• finanțare pentru proiecte de inovare mature (TRL 6 – 9) / investiii ”apropape de piata”
• realizate prin cooperare interregionala
• organizate în portofolii de investiții pe lanț valoric in domenii strategice si de viitor (S3)

Proiecte pilot



Componenta 1.  
Acțiuni de inovare (IA) 

pentru parteneriate mature

Componenta 2a.  
Acțiuni simplificate de 

inovare (SIA) pentru 
regiuni ramase în urmă

Componenta 2b. Dezv. 
Capacității administrative 
pentru regiuni rămase în 

urmă (CSA)

Generare de investitâții private și public-private:
• facilitate de ecosistemele de inovare RIS3
• structurate in ”portofolii de investiții” de-a lungul LV

• Ecosisteme de inovare regionale 
mai competitive
•Pregătire pentru Componenta 1

• Parteneriate structurate in 4helix 
(inclusiv IMM, comp. mari si 
multinationale), integrate in lanturi 
valorice globale (LVG) ;

• Corelare intre nevoile sectoriale 
regionale si capacitati din alte regiuni; 

• Creare conditii pentru difuzia inovarii; 

• Pozitionarea regiunii in LVG; 
Internationalizarea LV regionale si 
nationale;

• Implementare proiecte concrete 
(bilaterale, cu lideri in inovare, part. 
IMM &multinationale)

• Planuri de afaceri interregionale;
• Investitii in companii (in special IMM), de-a lungul lanturilor 

valorice, pentru accelerare, punere pe piata si comercializare 
(TRL 6-9)

Cheltuieli eligibile: productie, testare, demonstratie, pilotare in 
companii 

Finantare: in cascadă, 70%

Beneficiari: companii (in special IMM)

Cheltuieli eligibile →

sprijin analitic, dezvoltare ecosistem, implementare proiecte

Beneficiari → 4 Helix



Componenta 1.  
Acțiuni de inovare (IA) 

pentru parteneriate mature

Componenta 2a.  
Acțiuni simplificate de 

inovare (SIA) pentru 
regiuni ramase în urmă

Componenta 2b. Dezv. 
Capacității administrative 
pentru regiuni rămase în 

urmă (CSA)

Eligibilitate

- Minim 5 regiuni/țări și 
ecosistemele lor de inovare;

- Cel putin o regiune mai puțin 
dezvoltată;

- Lead Partner: regiune leader 
intr-un anumit lanț valoric

Eligibilitate

- Minim 3 regiuni/țări și 
ecosistemele lor de 
inovare;

- Cel putin o regiune mai 
puțin dezvoltată și una 
foarte dezvoltată;

Eligibilitate

- Minim 2 țări/regiuni și 
ecosistemele lor de inovare

- Cel putin o regiune mai 
puțin dezvoltată și una 
foarte dezvoltată

Aplicant i3 → autoritate publică, organizație de cercetare sau org. non-profit intermediară 
reprezentată a unui ecosistem regional/național – (ideal, un parteneriat 4Helix in cadrul RIS3)

Eligibilitate
- Investiții ”aproape de piață” (TRL 6 – 9)

IN DISCUȚIE…



Instrument interregional pentru inovare – i3

Termenii și condițiile de aplicație sunt 
încă în discuție

• Există un GL la nivel EU

• Există un GL consultativ al EURADA, 
din care face parte și ADR Nord-Est  

Persoana de contact pentru i3:
Agatha Filimon
agatha.filimon@adrnordest.ro

mailto:agatha.filimon@adrnordest.ro

