LOGICA INTERVENȚIEI – OP1
Priorități de investiții
naționale/regionale

Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs

Results

Beneficiari

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

Obiectiv Specific FEDR (i) Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

1. Integrarea
ecosistemului CDI
național în Spațiu
de Cercetare
European
(European
Research Area);

2. Crearea unui
sistem atractiv de
inovare în
industrie, pentru
toate tipurile de
inovare (de produs,
de proces,
organizațională și
de marketing)

1.1 Integrarea organizațiilor CDI românești în programe de
colaborare transfrontaliere și internaționale (Sinergii Horizon
Europe, Piața Unică, Interreg etc.)
001, 002, 003,
național
004, 005, 006,
 Sinergii cu programe europene
007, 008, 009
 Suport pentru participarea în proiectele europene
 Susținerea mobilității cercetătorilor
 Programe de cooperare bilaterală și transnațională
regional
 Cooperare interregională în domenii RIS3
 Acces în rețele de inovare europene pentru IMM sau alte
organizații
1.2 Dezvoltare și utilizare infrastructuri CDI
național
 mari infrastructuri CDI prioritizate Roadmap actualizat:
finanțare construcția/modernizarea/extinderea marilor
infrastructuri CDI, inclusiv dotarea acestora cu
echipamente și instrumente de cercetare;
 Infrastructuri de inovare (platforme tehnologice, open
data, science park, Innovation hubs)
 Proiecte realizate de Consorții CDI pe teme majore rezolvarea unor teme majore CDI definite de industrie
(IMM, intrep. mari) și organizații CDI, inclusiv pe teme de
specializare inteligentă
regional
 Proiecte CDI aferente specializării inteligente la nivel
regional (abordare integrată pe lanţul valoric al inovării activităţi CDI, valorizare produse/servicii)
2.1 Consolidarea capacității CDI a întreprinderilor și
promovarea colaborării între organizațiile CDI și mediul de
afaceri
național
 “Business Driven Innovation” - Susţinerea activităţii de CDI
în întreprinderi, pe toate fazele de la idee la piata, asociat
domeniilor de specializare inteligenta nationale,
 Solutii la provocarile mediului de afaceri oferite de
organizatiile de cercetare (parteneriate organizații CDI și
înterprinderi)
regional
 Susținere servicii CDI de tip experiment desfasurate de
catre o organizație de CDI/întreprindere
 Inovare în IMM-uri, inclusiv brevetare (proiecte cu grad
ridicat de inovare, cu rezultate concrete şi impact real pe
piaţă)
 Investitii in infrastructurle proprii de CDI ale organizațiilor
de CDI/întreprinderilor

001, 002, 003,
004, 005, 006,
007, 008, 009

001, 002, 003
004, 005, 005,
006
007, 008, 009

2.2 Susținerea proceselor de transfer tehnologic pentru 017, 020, 021,

RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
grants
RCO 06 - Researchers working in
supported research facilities
RCO 07 - Research institutions
participating in joint research
projects
RCO 08 - Nominal value of research
and innovation equipment
RCO 96 – Interregional investments
for innovation in EU projects EU
projects

RCO 06 - Researchers working in
supported research facilities
RCO 08 - Nominal value of research
and innovation equipment
RCO 10 - Enterprises cooperating
with research institutions
RCO 02 - Enterprises supported by
grants

RCO 02 - Enterprises supported by
grants
RCO 06 - Researchers working in
supported research facilities
RCO 07 - Research institutions
participating in joint research
projects
RCO 08 - Nominal value of research
and innovation equipment
RCO 10 - Enterprises cooperating
with research institutions

RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 07 - Trademark and
design applications
RCR 08 - Publications from
supported projects

RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs introducing
marketing or organisational
innovation
RCR 05 - SMEs innovating inhouse
RCR 06 - Patent applications
submitted
RCR 07 - Trademark and
design applications
RCR 08 - Publications from
supported projects

RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs introducing
marketing or organisational
innovation
RCR 05 - SMEs innovating inhouse
RCR 06 - Patent applications
submitted
RCR 07 - Trademark and
design applications
RCR 08 - Publications from
supported projects

RCR 02 - Private investments
matching public support (of

național
 organizații CDI in sens
larg (activități CDI
autorizate).
regional
 Întreprinderi
 Clustere
 Organizații CDI
 Catalizatori
 Parteneriate

național
 organizații CDI
(institute,universități,
etc., inclusiv in
parteneriate cu
întreprinderi
regional
 EITT, organizații CDI,
întreprinderi clustere,
parteneriate

național
 întreprinderi,
parteneriate
organizații
regional
 întreprinderi
activitate
organizații CDI

național

cu
CDI
cu
CDI,

(D) Creșterea capacității
organizațiilor CDI de a
– S3 National (în participa la Horizon Europe
elaborare)
sau alte programe și
– S3 regional,
inițiative
europene
– SNCDI
(COSME, INTERREG etc)
pentru a le integra în
rețele transfrontaliere și
clustere
transnaționale,
inclusiv prin dezvoltarea
unor
programe
de
educație și cercetare și a
unor scheme de cofinanțare
FSE: programe suport
inițiative antreprenoriale
– S3 National (în
(modelare
afacere,
elaborare)
explorare piețe, formare
– S3 regional,
pentru
implementare
– SNCDI
standarde – Sistem de
management a inovării în
întreprinderi, etc).

(D) sprijinirea cooperării
dintre organizațiile publice
– S3 National (în
de cercetare dezvoltare și
elaborare)
industriile inovatoare prin
– S3 regional,
încurajarea
cercetării
– SNCDI,
aplicative în hub-uri de
– Document
inovare
și
investiții
Politică
naționale
sau
Industrială (DPI:
transnaționale în validarea
Business Driven
timpurie a produselor,
Innovation)
comercializare, patentare,
- SGIMMMA
crearea de start-up-uri și
transfer tehnologic

– S3 National (în (D)(...) investiții naționale
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Priorități de investiții
naționale/regionale

Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

creșterea gradului de inovare a întreprinderilor
022,023
național
 Transfer Tehnologic
 CDI inclsiv în ceea ce privește economia circulară/reducerea
emisiilor de carbon/adaptarea la schimbarile climatice

3. Sprijinirea creării
de noi companii
inovative și
creșterea ratei de
supraviețuire a
acestora

4. Consolidarea CDI
în domeniul
sănătății

3.1 Dezvoltarea unui ecosistem antreprenorial care
favorizeaza apariția și maturizarea start-up/spin-off inovative
regional
 Investitii in active corporale si necorporale în legătură cu
Modernizarea Industrială, pentru sectoarele de specializare
001, 002,
inteligenta regionale
004, 005, 020
 Sprijin pentru trecerea de la proof of concept pana la
produs minim valabil (MVP)
 scalarea întreprinderilor cu potențial mare de creștere (rată
de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în ultimii
doi ani)
3.2 Dezvoltarea serviciilor aferente infrastructurilor de sprijin
a afacerilor (incubatoare, acceleratoare etc.)
regional
014, 018
 înființare și dezvoltare incubatoare și acceleratoare de
afaceri
4.1 Dezvoltarea capacității de cercetare/inovare și adoptarea
sistemelor SMART în sănătate
național
 Programe dedicate implementării de soluții SMART în
domeniului medical
 Cercetare medicală, inovare și digitalizare a sectorului
medical public - utilizarea resurselor existente de cercetare
și producție ale reactoarelor existente (Pitești/București) și
ulterior ale ELI Măgurele pentru cercetare în domeniul
oncologiei și producția de trasori redioactivi cu rol
diagnostic și/sau retapeutic în imagistică și oncologie
 Programe dedicate cercetării clinice
 Cercetare si utilizare clinică -Producție de plasmă si
derivate
 Pregătirea/ perfecționarea
resursei umane pentru
cercetare medicală la toate nivelurile
 Cercetare in domeniul bolilor transmisibile

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs
RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large
RCO 04 - Enterprises with nonfinancial support
...

RCO 02 - Enterprises supported by
grants

Results
which: grants, financial
instruments)
RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs introducing
marketing or organisational
innovation
RCR 05 - SMEs innovating inhouse

RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs introducing
marketing or organisational
innovation
RCR 05 - SMEs innovating inhouse

Beneficiari

 întreprinderi,
 EITT
 parteneriate
 organizații
cercetare

de

–
–
–

–

regional
 start-up,
 spin-offs,
 întreprinderi

elaborare)
S3 regional,
SNCDI,
Document
Politică
Industrială (DPI:
Business Driven
Innovation)
SGIMMMA

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

sau transnaționale în
validarea
timpurie
a
produselor, comercializare,
patentare(...)
Consolidarea
performanțelor CDI și
favorizarea
creșterii
productivității
prin
identificarea zonelor de
specializare inteligentă pe
baza
nevoilor
și
potențialului național și
regional

– S3 National (în
(D) sprijinirea creării de
elaborare)
noi companii (start-up-uri,
– S3 regional,
scale-up-uri),
creșterea
– SNCDI,
ratei de supraviețuire a
întreprinderilor, creșterea
gradului lor de inovare și
internaționalizare

RCO 05 - New enterprises supported

RCR 01 - Jobs created in
supported entities

regional
 incubatoare
 acceleratoare,

– S3 National (în
FSE – formare personal în
elaborare)
legătură
cu
scalarea
– S3 regional,
întreprinderilor,
mobilitate
– SNCDI,
– SGIMMMA
– Legea 102/2012
incubatoare

RCO 07 - Research institutions
participating in joint research
projects

RCR 08 - Publications from
supported projects

 MS
 autorități
poblice
locale
 organizații CDI

– Strategia
națională
domeniul
sănătății

în
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Priorități de investiții
naționale/regionale

Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs

Results

Beneficiari

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

Obiectiv Specific FEDR (ii) Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor și al guvernelor

5. Creșterea
gradului de
digitalizare a
serviciilor publice
pentru societatea
românească

5.1 Implementarea măsurilor pentru dezvoltarea serviciilor
de e-guvernare (evenimente de viață)
național
 Finanţarea Infrastructurilor critice necesare asigurarii unor
servicii publice esentiale (fiscalitate, pensii)
 Evenimente de viaţă cuprinse în SNADR care nu au fost
finanţate în 2014-2020 (ex, Pensionarea, Obținerea cărții
de
identitate,
Înscrierea
la
școală
primară/liceu/universitate, etc)
011, 012, 013
 Proiecte de digitalizare a serviciilor publice neincluse in
evenimentele de viata identificate in SNADR 2020
 Securitate cibernetică, interoperabilitate la nivelul
serviciilor publice digitale
 Proiecte care vizeaza procesul guvernamental de luare a
deciziilor prin sisteme și soluții complexe (ex: Big Data,
Inteligență artificială, soluții bazate pe cloud,
Supercomputer, Blockchain, Quantum Computing etc.)

RCR 11 - Users of new and
upgraded public digital
services, products and
processes

RCO 14 - Public institutions
supported to develop digital services,
products and processes
...

RCR 11 - Users of new and
upgraded public digital
services, products and
processes
...

 autorităţi
centrale
 universități

5.2 Digitalizare în administrația publică și competențe digitale
avansate
național
 Digitizare și interoperabilitate pentru educație, cultură și
011, 012, 013
ocupare (echipamente și infrastructură, baze de date, soft,
platforme digitale – proiecte strategice)
 Dezvoltarea dotarii tehnice a universitatilor ca poluri de
digital skills
5.3 Digitizarea serviciiilor publice la nivel local
regional
 Securitate cibernetică, interoperabilitae
 Smart-city (siguranța publică, servicii și utilități publice,
monitorizare mediu, retele de trafic si transport public,etc) 011,012,013
 smart village pentru asocieri de UAT-uri (selectia unei
comune pilot in fiecare regiune pentru conectivitatea
extinsa cu un hub urban - administratie, educatie,
sanatate, utilitati, afaceri).

6. Digitizare pentru
creșterea siguranței
și îmbunătățirii
serviciilor de
mobilitate si
transport

RCO 14 - Public institutions
supported to develop digital services,
products and processes

 ANAF, CNPP
 Centrul Național de
Răspuns la Incidente
de
Securitate
Cibernetică CERT
 autorităţi
publice
centrale

6.1 Dezvoltarea de instrumente de digitizare pentru
îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile
de transport și punerea în aplicare a strategiei adoptată
privind siguranța traficului
011
6.2 Finanţarea instrumentelor de digitizare, inclusiv
implementare sisteme ERTMS/ ETCS, RIS/VTMIS pentru toate
modurile de transport

RCO 14 - Public institutions
supported to develop digital services,
products and processes
RCO 13 - Value of digital services,
products and processes developed
for enterprises

RCO 14 - Public institutions
supported to develop digital services,
products and processes
RCO 13 - Value of digital services,
products and processes developed
for enterprises

FSE:
- e-ocupare, e-educație,
- competențe digitale,
inclusiv in domeniul
securității cibernetice
- competente
digitale
specifice
pentru
angajatii
diferitelor
institutii
centrale,
deconcentrate
si
descentralizate, locale
care vor utiliza marile
sisteme
informatice
pentru livrarea digitala
a serviciilor publice,
training specific pentru
utilizarea
sistemelor
informatice complexe
in
administratia
publica.

publice

RCR 11 - Users of new and
upgraded public digital
services, products and
processes

 administrații publice
locale / parteneriate
cu
furnizorii
de
servicii

RCR 11 - Users of new and
upgraded public digital
services, products and
processes

 CFR, TAROM, CNAIR,
METROREX,
Autoritatea Navala a
Vamilor
 Autorități
publice
locale

FSE
- granturi consultanță
juridică si tehnică,
- soluții implementare,
standardizare,
modele
tehnice de proces pentru
serviciile
oferite
în
vederea
integrării
eficiente cu PCUe (Pct. de
Contact Unic electronic).
Master
Plan
General
de
Transport
Strategia Națională
.
de
Siguranță
Rutieră 2016 –
2020
Planuri
de
3

LOGICA INTERVENȚIEI – OP1
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Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs

Results

Beneficiari

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

Mobilitate
PN
de
implementare
a
Sistemului
European
de
Managemnt
a
Traficului Ferroviar

7. Soluții IT și
digitalizare în
sănătate

7.1 Refacere şi modernizare sistem informatic (CNAS)
7.2 Observatorul național pentru date în sănătate –
(Construcție, achiziție echipamente/dezvoltarea de sisteme
informatice)
7.3 Soluții digitale în infrastructură din sănătate (digitizare 011
internă și externă a instituțiilor medicale)
7.4 Uniformizarea fluxurilor informaționale (up-grade soft,
dezvoltarea sistemelor informatice/achiziție echipamente
național

RCO 14 - Public institutions
supported to develop digital services,
products and processes

RCR 11 - Users of new and
upgraded public digital
services, products and
processes

 MS
 CNAS
 Autorități
locale

publice

Obiectiv Specific FEDR (iii) Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor
8. Facilitarea
accesului la
finanțare pt IMMuri, inclusiv prin
încurajarea
finanțării inițiale și
timpurii a start-upurilor cu potențial
inovativ ridicat;

9. Consolidarea
competitivității
economiei
româneștiI

8.1 Instrumente financiare pentru IMM
național

001,002,003,004,
005,006

9.1 Facilitarea investițiilor în noi tehnologii
regional
 invest. corporale si necorporale/ linii pilot, testare
prototipuri, audit energetic , eficienţă energetică,
certificare produse/servicii
001,002,
003,
 Noi tehnologii (IoT, automatizare, robotica, inteligenta 004, 005, 015010
artificiala)
 design industrial)
 customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare
digitala directa)

9.2 Sprijin pentru internaționalizare
regional
 Internaționalizare

001,002,
003,
004, 005, 015

9.3 Susținerea adoptării tehnologiilor IT&C de către 010

național
 întreprinderi

RCO 15 - Capacity of incubation
created
RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
RCO 103 - High growth enterprises
supported

RCO 15 - Capacity of incubation
created
RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
grants

RCR 02 - Private investments
matching public support (of
which:
grants,
financial
instruments)
RCR 03 – Small and mediumsize
enterprises
(SMEs)
introducing
product
or
process innovation
RCR 19 - Enterprises with
higher turnover
RCR 25 – SMEs with higher
value added per employee
RCR 02 - Private investments
matching public support (of
which:
grants,
financial
instruments)
RCR 03 – Small and mediumsize
enterprises
(SMEs)
introducing
product
or
process innovation
RCR 01 - Jobs created in
supported entities
RCR 12 - Utilizatori de noi

negional
 IMM

– S3 regional
– SGIMMMA

– S3 regional
– SGIMMMA

(D) facilitarea accesului la
finanțare pentru IMM-uri,
inclusiv prin încurajarea
finanțării
inițiale
și
timpurii a start-up-urilor
cu potențial inovativ
ridicat

(D)
investiții
în
infrastructură
(echipamente, tehnologii)
și inovare

Regional
 IMM, clustere

– S3 regional

(D)
investiții
în
infrastructură
(echipamente, tehnologii)
și inovare

regional

S3 regional

(D) creșterea gradului de
4
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Priorități de investiții
naționale/regionale

Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

intreprinderi
regional
 digitalizare la nivelul proceselor de productie
 securitate cibernetica
 e-commerce, inclusiv platforme care să ofere gratuit
accesul celor din mediul rural (de exemplu) interesați în a-și
deschide o afacere online.

9.4 Sprijinirea clusterelor în vederea integrării acestora în
017, 019
lanțuri de valoare europene

9.5 Susținerea implementării mecanismelor economiei
022, 023
circulare în cadrul întreprinderilor românești

10. Sprijinirea
creării de noi
companii și
creșterea ratei de
supraviețuire a
acestora

10.1 Sprijin pentru crearea de noi întreprinderi (start-up,
scale-up)
regional
 crearea de noi întreprinderi (start-up), inclusiv servicii
001, 002,
suport (asistență juridică, elaborare plan de afaceri, etc)
004, 005, 020
 Investitii in active corporale si necorporale
 scalarea întreprinderilor cu potențial mare de creștere (rată
de creștere a cifrei de afaceri de peste 10% anual în ultimii
doi ani)

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs
RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
grants

RCO 01 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin (din care:
micro, mici, medii, mari)
RCO 02 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin prin granturi
RCO 04 - Întreprinderi care
beneficiază de sprijin nefinanciar

RCO 01 - Enterprises supported (of
which: micro, small, medium, large)
RCO 02 - Enterprises supported by
grants

RCO 02 - Enterprises supported by
grants

Beneficiari

Results
produse, servicii și aplicații
digitale dezvoltate de
întreprinderi
RCR 13 - Întreprinderi care
ating un nivel ridicat de
intensitate digitală

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

 IMM

digitalizare a IMM-urilor,
inclusiv prin investiția în
infrastructură, creșterea
competențelor digitale,
sprijinirea huburilor de
inovare digitală, living
labs etc
FSE competențe digitale

RCR 01 - Locuri de muncă
create în entitățile care
beneficiază de sprijin

Regional
 clustere

–
–
–
–
–

RCR 02 - Private investments
matching public support (of
which: grants, financial
instruments)
RCR 03 – Small and mediumsize enterprises (SMEs)
introducing product or
process innovation
RCR 04 - SMEs introducing
marketing or organisational
innovation
RCR 05 - SMEs innovating inhouse

Regional
 IMM

– DPI,
– S3 National

RCR 01 - Jobs created in
supported entities

regional
 start-up,
 spin-offs,
 întreprinderi

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

S3 National
S3 regional,
SNCDI,
DPI,
SNC

(D) creșterea nivelului de
inovare în companii prin
introducerea inovărilor
de produs, proces și/sau
de marketing;
prin
facilitarea instruirii în
domeniul
managementului inovării,
a
marketingului
și
specializării inteligente;
prin sprijinirea KET-urilor
și a accesului la piața; prin
dezvoltarea de clustere
industriale și integrarea
acestora în rețele de
cooperare conduse de
industrie, inclusiv prin
cooperarea cu țările din
Regiunea Dunării

(D) sprijinirea creării de
noi companii (start-upuri,
scale-up-uri),
– S3 National (în
creșterea
ratei
de
elaborare)
supraviețuire
a
– S3 regional,
întreprinderilor, creșterea
– SNCDI,
gradului lor de inovare și
internaționalizare
FSE – formare personal în
5

LOGICA INTERVENȚIEI – OP1
Priorități de investiții
naționale/regionale

Categorii de intervenții
(la nivel național/regionalș)

Tipuri de intervenții
(Anexa 1 din CPR)

Indicatori (anexe Reg spec. FEDR)

Outputs

Results

Beneficiari

Coerenţa cu obiective
strategice
naționale/regionale

Recomandare Anexa D
Complementariutati FSE

legătură cu scalarea
întreprinderilor,
mobilitate

Obiectiv Specific FEDR (iv) Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat

11. Dezvoltarea
unor competențe
profesionale
adecvate cerințelor
mediului de afaceri
în contextul unei
economii bazate pe
cunoaștere

11.1
Dezvoltarea
competentelor
la
nivelul
întreprinderilor/organizațiilor de CDI/entităților
 implicate
în
Mecanismul
de
descoperire
antreprenorială pentru specializare inteligentă,
tranzitie industriala si antreprenoriat, inclusiv stagii
016
de practica;
 dotare licee pentru aplicare metode digitale de
învățare
 Formare pentru implementarea standardului: sistem
de Management a Inovării în companii

12. Susținerea
capacității
administrative a
structurilor din
cadrul
mecanismului
integrat regional și
național de
descoperire
antreprenorială

12.1 Dezvoltarea capacității administrative a actorilor
implicați în implementarea,
monitorizarea, revizuirea
strategiilor de specializare inteligentă și a Mecanismului de
Descoperire Antreprenorială (MDA)
național
 capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa
cum rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului
de descoperire antreprenorială la nivel național)
016
 capacitate UEFISCDI pregătire proiecte
regional
 capacitate administrativă a actorilor implicați în MDA (așa
cum rezultă din Metodologia de desfășurare a procesului
de descoperire antreprenorială la nivel regional)
 capacitate administrativă ADR-uri
 capacitate ADR sprijin beneficiari

RCO 101 – SMEs investing in skills for
smart specialisation , for industrial
transition and entrepreneurship

RCO 16 – Participations of
institutional stakeholders in
entrepreneurial discovery process

RCR 97 – Apprenticeships
supported in SMEs
RCR 98 – SMEs staff
completing training for skills
for smart specialisation, for
industrial transition and
entrepreneurship (by type of
skill: technical, management,
entrepreneurship, green,
other)

Regional
 Universități
 Organizații CDI
 Întreprinderi
 parteneriate

– S3 National
– S3 regional,
– DPI,
– SNC
– SGIMMMA

Național
 actori implicați în S3 regional,
MDA, MEC, UEFISCDI S3 național
Regional
 actori implicați în
MDA, ADR

(D) cuplarea centrelor
educaționale
și
vocaționale
la
ecosistemul național și
regional de inovare și la
sistemul de reskilling
FSE
– Corelarea
ofertei
educaționale
a
învățământului
superior și a centrelor
profesionale
cu
cerințele
sistemului
național
CDI/pieței
muncii
– Concursuri universitare
High-Tech
– instruirea personalului
in adoptarea soluțiilor
digitale
– reconversie
profesionala a se vedea
OP4 Mecanism de
anticipare
(D) sprijinirea proceselor
de
descoperire
antreprenorială
și
a
Laboratoarelor
de
Dezvoltare de Proiecte la
nivel național și regional
și instruirea beneficiarilor
(...) și implementare a
proiectelor
de
specializare inteligentă;
creșterea nivelului de
performanță CDI și a
productivității (...)
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