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Sprijinirea initiativelor de clusterizare

• Asistenta pentru infiintarea EMC, configurare strategie si servicii, 

obtinere certificate de calitate

• Training pentru EMC si membri (ex. CRS, EEN, RIS3)

• Facilitare networking, cooperare C2C, aderare la Clustero

• Promovare pentru atragere de noi membri, extindere piete

• Prioretizare nevoi investitionale – stakeholder in procesul strategic al 

politicii de dezvoltare regionala -elaborarea PDR si RIS3 

• Informare si matchmaking pentru identificare de parteneri in 

ecosistemul CDI regional

• Finantare proiecte – POR Nord-Est

• Facilitare acces la oportunitati de finantare

Incurajarea cooperarii internationale

• Suport pentru identificarea prioritatilor pentru cooperare 

internationala

• Promovare aliante strategice, ex. European Cluster Observatory, ERRIN

• Parteneriate reciproce in proiecte internationale

• Organizare actiuni de schimb de experienta, vizite de studiu si peer-

learning

Servicii suport 
pentru clustere
ADR Nord-Est



Nord-Est
O regiune mai 
competitivă, mai 
inovativă

Prioritatea 1

Nord-Est
O regiune mai 
digitalizată

Prioritatea 2

Nord-Est
O regiune
durabilă, mai
prietenoasă cu 
mediul

Prioritatea 3

Nord-Est
O regiune cu o 
mobilitate
urbană mai
durabilă

Prioritatea 4

Nord-Est
O regiune mai
accesibilă

Prioritatea 5

Nord-Est
O regiune
educată

Prioritatea 6

Nord-Est
O regiune mai
atractivă

Prioritatea 7

Asistență tehnică

Prioritatea 8

Programul Operational Regional Nord-Est 2021-2027



277,25 mil EUR

COMPETITIVITATE IMM

Impulsionarea creșterii si
competitivității IMM-urilor

Nord-Est - O regiune mai competitivă, mai inovativă
Obiective specifice FEDR

138,7 mil EUR

CERCETARE - INOVARE

Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și

adoptarea tehnologiilor
avansate

P1

3,375 mil EUR

SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Dezvoltarea competențelor
pentru specializarea
inteligentă, tranziție

industrială și antreprenoriat



Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și
adoptarea tehnologiilor avansate

⇲ Integrarea organizațiilor CDI în structuri, parteneriate și proiecte de  
cooperare interregionale si internaționale, aliniate domeniilor RIS3

⇲ Consolidarea ecosistemului de CDI regional 

OPERAȚIUNI

⇲ Dezvoltarea capacității de inovare a întreprinderilor

⇲ Dezvoltarea inovativă a clusterelor



Dezvoltarea inovativă a clusterelor

Obiectiv: cresterea capacitatii de inovare a IMM membre, prin spriijnirea proiectelor promovate in beneficiul membrilor clusterului si

dezvoltarea clusterului

Operatiuni vizate:

▪ proiecte de cercetare, inovare si dezvoltare, derulate de catre entitatea de mangement (EMC) in beneficiul cresterii

competitivitatii companiilor membre. Entitatea de management va defini in proiect modalitatea de asigurare a accesului 

membrilor clusterului la rezultatele proiectului, inclusiv regulile pentru exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala.

▪ intarirea capacitatii entitatii de management a clusterului de a gestiona si exploata lantul de valoare (inclusiv 

internationalizare si conectare la platforme/retele colaborative). Aceasta operatiune este obligatorie pentru toate proiectele. 

Conditii de eligibilitate(ex):

- Clusterul este activ - EMC identificat si poate fi prezentat cel putin un raport anual de activitate 
- Domeniul de activitate al clusterului – domeniu RIS3
- Existenta unei strategii de dezvoltare a clusterului pe termen mediu.

Apel competitiv, sub incidenta ajutorului de stat; alocare financiara indicativa 12 mil Euro FEDR
Indicatori de performanta apel: 6 proiecte finantate/90 IMM membre, beneficiaza de sprijin prin aceste proiecte si obtin cifre de afaceri 
crescute (la un an de la finalizarea implementarii proiectului) 

OPERAȚIUNI



gmacoveiu@adrnordest.ro

VA MULTUMESC!

Intrebari?

Gabriela Macoveiu


