Modele implementate în Regiunea Centru în procesul de
dezvoltare regională pentru promovarea oportunităţilor de
investiţii şi atragerea de investitori. Strategia de Specializare
Inteligentă şi rolul ei în dezvoltarea unei economii regionale
competitive
Alba Iulia, 7 noiembrie 2019
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Principalele activități ale ADR Centru sunt axate pe atributele care-i
sunt conferite prin lege:
 Elaborarea și actualizarea Planului de Dezvoltare Regională
(PDR) și a planurilor și documentelor strategice din diferite
sectoare elaborate la nivel regional;
 Gestionarea, ca și autoritate de implementare sau ca organism
intermediar, a fondurilor alocate Regiunii din fondurile Uniunii
Europene, din bugetul național sau din alte surse de finanțare;
 Dezvoltarea de parteneriate și promovarea de proiecte regionale
la nivel european;
 Promovarea regiunii și a activităților care decurg din politicile de
dezvoltare regională.
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PROMOVAREA ECONOMICA SI ATRAGEREA DE INVESTITORI

Directia Politici Regionale, Programare
Departamentul Politici Regionale
Serviciul
Cooperare
Externa

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Serviciul
Promovare

Serviciul
Elaborarea
Studii

Departamentul
Programare

Serviciul
Help Desk
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SERVICII OFERITE MEDIULUI DE AFACERI/INVESTITORILOR
STRAINI

Participarea la
targuri/expozitii

Evenimente de
informare/instruire
pentru companii

Asistenta
personalizata/consiliere

Organizarea de misiuni
economice

Gasirea de parteneri de
afaceri

Analize și cercetări ale
infrastructurii și
mediului de business
regional

Participare în procesele
de consultare publică

Participare în procesele
de consultare publică

Portalul de
Promovare al
regiunii Centru
https://www.c
entruregion.co
m/

Programe de
finantare
gestionate
de CE

Programe
Operationale
Sectoriale
POCU / FSE

www.centruregion.com
Stiri pentru mediul de afaceri
Promovarea programelor de finantare

Peste 30 de locatii de investitii
Parcuri industriale
Zone de afaceri
Terenuri disponibile
Proiecte de investitii promovate de
adminsitratia locala
Proiecte in parteneriat public-privat

Misiuni economice si evenimente de brokerage la care au participat companii din
Regiunea Centru, organizate cu sprijinul Enterprise Europe Network in perioada
2014/2019

Sectoarele de
specializare inteligenta
Mediu construit
sustenabil
Silvicultura, prelucrarea
lemnului și industria
mobilei
Industria auto și
mecatronica

Numar evenimente

Firme participante

Numar intalniri de
afaceri

3

17

79

5

99

274

2

45

116

Multisectorial

5

68

134

IT si industrii creative

1

13

27

Industria usoara

1

4

25

TOTAL

17

246

655

PARTICIPAREA LA Targuri / Expozitii
2017
Aerospace & Defence Meetings Central Europe (Rzeszow, Polonia, 911 Mai 2017-componenta aeronautică)

Mountain Business Summit (Tarbes, Franța, 5-7 Iulie 2017 – componenta
privind dezvoltarea montană).

PARTICIPAREA LA Targuri / Expozitii Internationale
2018
AeroSpace Meetings Romania și Automotive Meetings Romania,
evenimente care au fost organizate la București, în perioada 13-15
Februarie 2018.

39 de întâlniri bilaterale cu companii și agenții de promovare participante la
eveniment

PARTICIPAREA LA Targuri / Expozitii Internationale
2019
EXPO REAL MUNCHEN
7-9 Septembrie 2019

RIS 3 Centru
Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru (RIS3) - elaborată la
nivel regional în conformitate cu prevederile Ghidului de elaborare a
Strategiilor de Specializare Inteligentă publicat în 2012 de către Comisia
Europeană și aprobat prin Hotărârea CDR Centru nr. 8 din 18 martie 2015;
Varianta revizuită după constituirea CRI a fost adoptată de CDR Centru, prin
Hotărârea nr. 10/26.09.2017;
Este adaptată pentru perioada de programare 2014-2020;
Structurată pe 5 direcții:
Construirea unei culturi economice a inovării (I)
Cercetarea în sprijinul afacerilor regionale (II)
Domenii de excelență pentru o dezvoltare inteligentă (III)
Competențe profesionale pentru o economie bazată pe cunoaștere
(IV)
Cooperare interregională la nivel european (V).
www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

www.regio-adrcentru.ro

SURSE DE FINANTARE PENTRU RIS3 - ROMANIA
POC 2014-2020
Axa 1 CDI
Axa 2 TIC
POR 2014-2020
Axa 1 Promovarea
transferului
Tehnologic
POCU 2014-2020
Axa 3

• 1,08 miliarde Euro
• 716 mil Euro
• 555,1 mil Euro
• 8,25 miliarde Euro
• 206,5 milioane
Euro (3,1%)
• 4,3 miliarde Euro
• 1,27 miliarde Euro

SURSE DE FINANTARE PENTRU RIS3 – Regiunea
Centru
POC 2014-2020
Axa 1 CDI
Axa 2 TIC

• 50 proiecte din 398
selectate
• 93 mil Euro

POR 2014-2020 • 6,7 miliarde Euro
Axa 1 Promovarea • 206,5 milioane
transferului
Euro (3,3%)
Tehnologic
POCU 2014-2020
Axa 3

• 346 proiecte – 2,18
miliarde Euro

Programe de finantare ale EU pentru 2014-2020
Creative Europe

Europe for
citizens

Education,
training, youth
and sport
(Erasmus +)

Horizon 2020

Competitiveness
of enterprises and
SMEs (COSME)

Environment and
climate action
(LIFE)

ISTORIC - Proiecte de cooperare inter-regională ale ADR Centru
Perioada 2003 – 2019:
• 34 de proiecte din care 29 proiecte de cooperare
internațională
• 4,65 mil. Euro (această valoare include și bugetele
contractate pentru proiectele în desfășurare).
• 198 organizații partenere 28 țări
• Peste 10 ani de apartenență în cea mai mare rețea
Europeană de servicii de sprijin pentru dezvoltarea
afacerilor, Enterprise Europe Network, rețea din care fac
parte peste 600 de organizații de la nivel global.
.

ISTORIC - Proiecte de cooperare inter-regională ale ADR Centru
•
•
•
•

Cooperare interregionala si transnationala pe
teme de:
Eficienta energetica
Utilizarea surselor regenerabile de energie
Planuri de actiune pentru energie durabila
Sustinerea
initiativelor
de
valorificare
energetica a biomasei

RenERg
EuREg

ENESCOM

PROMOBIO

ID WOOD

BIO4ECO

ISTORIC - Proiecte de cooperare inter-regională ale ADR Centru

BISnet
Transylvania

I4Food

Innocap
Transylvania

CRE:HUB

DIFASS

Cooperare interregionala si transnationala pentru:
 Acordarea de servicii de sprijin pentru IMM-uri,
 imbunatatirea politicilor pentru stimularea IMM-urilor din
industria alimentara; din industriile culturale si creative
 Servicii de sprijin pentru inovare

ISTORIC - Proiecte de cooperare inter-regională ale ADR Centru

DART

GRISI PLUS

IDEQUA

CHESTNUT

INNOVASPA

Cooperare interregionala si transnationala pentru:
 Imbunatatirea politicilor pentru preintampinarea problemelor cauzate de
îmbătrânirea demografică
 Cresterea atractivitatii zonelor rurale prin utilizarea GIS
 crearea unei axe europene nord-sud a identitatii comune si a criteriilor de
calitate pentru promovarea turismului

Teme de cooperare inter-regională ale ADR Centru
Turism
balnear
Sectorul
medical și
farmaceutic

Industria
auto si
mectronic
a

Industria
Aerospati
ala

Strategia de
Specializare
Inteligenta a
Regiunii
Centru

Sectorul IT
și
industriile
creative Silvicultura,
prelucrarea
lemnului și
industria
mobilei

Mediul
construit
sustenabil

Sectorul
Agroalime
ntar

Industria
ușoară

Economie
sustenabilă

Energie în
mediu construit

Modernizare
industrială

Tehnologii
medicale

Medicină
prevenitivă și
recuperatorie

Servicii Enterprise Europe Network | Atelier Antreprenorial| 12.04.2019

10 ani de
Rețea

3000

600

60

de
EXPERȚI

de
ORGANIZAȚII

de
ȚĂRI

een.ec.europa.eu

Din 2008
2008 – Servicii de
consultanță și
identificare de parteneri
de afaceri
2014 – Servicii
personalizate pentru
sprijinirea inovației
2017 – Servicii de
scalare a afacerii

een.ec.europa.eu

România
56,138

6,991

IMM-uri care au beneficiat de
serviciile noastre de informare și
sesiuni de instruire

2008-2018
Peste 10 ani

IMM-uri care au participat la
evenimentele de brokeraj unde au
avut loc 700.282 întâlniri de afaceri

6,779

70,117

IMM-uri care au primit sfaturi de la
experții noștri pentru a le ajuta să
inoveze și să crească la nivel
internațional

een.ec.europa.eu

IMM-uri care au
beneficiat de
serviciile Rețelei

209
IMM-uri care au beneficiat de
pachetele noastre de suport
pentru inovare

ADR Centru
2,131

424

IMM-uri care au beneficiat de
serviciile noastre de informare
și sesiuni de instruire

IMM-uri care au participat la
evenimentele de brokeraj unde au
avut loc 1.067 întâlniri de afaceri

502
IMM-uri care au primit sfaturi de la
experții noștri pentru a le ajuta să
inoveze și să crească la nivel
internațional

een.ec.europa.eu

2008-2018
Peste 10 ani

2,886

22

IMM-uri care au
beneficiat de
serviciile Rețelei

IMM-uri care au beneficiat de
pachetele noastre de suport
pentru inovare

Proiectul „StartUP Hub Centru”
Programului Operațional Capital Uman, apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /
România Start Up Plus”

 Formare antreprenorială
 Implementarea planurilor de afaceri
 Monitorizarea funcționarii și dezvoltării
afacerilor finanțate

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

 300 de persoane beneficiare ale
programelor de instruire antreprenorială
 minim 36 de planuri de afaceri care au
fost finanțate
 minim 72 de locuri de muncă nou create

www.regio-adrcentru.ro

Proiectul „StartUP Hub Centru”
Programului Operațional Capital Uman, apelul de proiecte POCU/82/3/7 „Creșterea
ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană /
România Start Up Plus”
 350 de persoane participante la cursurile
de antreprenoriat
 15 sesiuni de instruire
 Formare antreprenorială
 307 persoane certificate ca antreprenor
 Implementarea planurilor de afaceri
 Monitorizarea funcționarii și dezvoltării  84 de antreprenori au depus planuri de
afaceri pentru a participa la concursul de
afacerilor finanțate
planuri de afaceri
 36 de planuri de afaceri selectate si
finantate
 1,36 milioane Euro alocate implementarii
planurilor de afaceri

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
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Creșterea competențelor antreprenoriale în
domeniile regionale de excelență

Programe

Apeluri de
proiecte

Numar
proiecte
finantate

Numar de
beneficiari ai
cursurilor de
antreprenoriat
– date partiale

POCU
2014/2020

89
POCU/89/3/7/
Diaspora Start
Up

5

1500

POCU
2014/2020

82
POCU/82/3/7/
Romania
StartUp

32

12000

TOTAL

13500

Planuri de
afaceri
finantate/start
-up-uri
infiintate

1562

S-a semnalat in intalnirile CRI lipsa unei corelari intre aceste programe si
strategiile de specializare inteligenta.

SERVICII DE INOVARE SI
SCALARE A AFACERII

-

SCALE-UP Transylvania
metodologiei de acordare a serviciilor de
scalare a afacerilor
17 firme asistate pentru stabilirea gradului
de pregătire pentru internaționalizare
4 firme din Regiunea au beneficiat de un
audit
1 firma asistata pentru scalarea afacerii
prin internationalizare

Ce este inovarea?
Inovarea este implementarea unui produs nou sau
semnificativ îmbunătăţit (bun sau serviciu), sau
proces, o nouă metodă de marketing, ori o nouă
metodă organizaţională.
Sursa: Manualul Oslo

CEN/TS – 16555 - 1 Sistemul de Management al Inovării

InnoCap
Transylvania
5

Rezultatele
inovării

1

Descriere
1

Viziunea și concentrarea asupra inovării
Implementarea strategiei
2

Strategia
inovării

2

Cultura
organizaționa
lă în domeniul

3

4

4

Dezvoltarea
produsului/procesul
ui

Procesul ciclului de viață
Managementul ideii
Produs / serviciu / model de afaceri / în
întreprindere sau dezvoltare procesului

Managementul inovării
în ciclul de viață

Generarea
ideii

Cultura organizațională
Roluri și responsabilități
Structura organizațională
Cultura organizațională și climatul

inovării

3

Strategia inovării

Managementul proiectelor
Resursa umană și stimulentele

Lansare/
îmbunătățire
continuă

Factori: ex. Managementul resurselor umane,
cunoștințe ale managementului, Managementul programelor și a
proiectelor, Controlul și intrumentele IT

Factori care favorizează inovarea

5

Rezultatele inovării

Rezultatele evaluarii respectă un principiu cheie comparație cu campionii de creștere
Rezultatele evaluării

Definirea campionilor creșterii se
concentrează asupra durabilității

Strategia
inovării

• Cea mai mare creștere a veniturilor
Rezultatele
inovării

Cultura
organizațională

• Cea mai mare creștere a marjei de
profit
• Cea mai mare creștere a nr. de
angajați
• Cea mai mare contribuție a creșterii
organice
• Cu vechime mai mare de 7 ani
Calcularea rezultatelor
inovării

Factorii care
favorizează
inovarea

Ciclul de
viață a
proceselor

Average score of the 10% best
performers

Implementarea RIS3
Inițiative regionale
Spitalul Clinic de
Urgenţă
Tîrgu Mureş

ADR Centru

inDemand - Demand driven co-creation for public
entities – Horizon 2020
•organizațiile de asistență medicală și companiile
colaborează pentru dezvoltarea unor soluții de esănătate;
• apel competitiv pentru selectarea companiei ce va fi
inclusă în procesul de co-creație;
•susține companiile selectate în optimizarea modelului de
business, acces la finanțare și comercializare.
Asociaţia LifeTech City

een.ec.europa.eu

Implementarea RIS3
Inițiative regionale

SMEs INNOVATE “SMEs Innovation Network
to foster Open collaborations across Valuechains in the field of Advanced
Technologies”/

Orizont 2020 Apelul H2020 -INNOSUP-072019, acțiuni de tip CSA

een.ec.europa.eu

Metodologii comune dedicate dezvoltării
unor soluții avansate care să răspundă
nevoilor actuale ale industriei,
consolidarea rețelei de IMM-uri și
organizații suport
Platforma de inovare
Deschisa
Asistarea a 1000 IMM-uri

Partenerii nostri

Vă mulțumim!

ADR CENTRU
Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România
Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622, Fax: 0258 - 818613
Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro
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