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Întreprinderile mici și mijlocii, antreprenorii și inovarea din Regiunea Vest și 
Regiunea Sud-Vest vor avea la dispoziție noi servicii pentru dezvoltare   

 

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) și partenerii săi din cadrul consorțiului regional 
RO-BOOST SMEs – Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest, Tehimpuls-Centru Regional de 
Inovare și Transfer Tehnologic, Centrul de Dezvoltare Arad și Universitatea Craiova – au organizat azi, 
4 februarie 2014, evenimentul de lansare al proiectului comun „Stimularea creșterii inteligente și bazate pe 
inovare pentru întreprinderile mici și mijlocii din România”. Prin acest proiect, vor fi organizate puncte de 
informare la fiecare dintre sediile membrilor consorțiului mai sus menționat, birouri ce vor oferi servicii 
pentru dezvoltare care vin în completarea celor deja existente pe piața de consultanță din Regiunea Vest și 
Regiunea Sud-Vest.  
 
În cadrul evenimentului au luat cuvântul domnul Sorin MAXIM – directorul general al ADR Vest și 
doamna Raluca CIBU-BUZAC – director al Direcției Politici Regionale și Internaționalizare din cadrul ADR 
Vest, organizație cu rol de coordonator al consorțiului RO-BOOST SMEs.  
 
Consorțiul regional RO-BOOST SMEs a fost constituit în anul 2014 și, începând cu anul 2015 până în anul 
2020, este partener al Enterprise Europe Network - o rețea europeană prezentă în peste  40 de țări care 
are ca scop sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri) în dezvoltarea potențialul inovativ şi de 
afaceri pentru creşterea competitivității şi dezvoltarea inteligentă şi durabilă.  
 
Obiectivul consorțiului RO-BOOST SMEs și al proiectului acestuia este dezvoltarea unei structuri de 
suport pentru IMM-urile din cele două regiuni de dezvoltare, Vest şi Sud - Vest, prin intermediul căreia 



va furniza un set integrat de servicii de informare, sprijin şi consultanță care să ajute IMM-urile să 
exploateze oportunitățile europene de dezvoltare a afacerilor. Astfel, prin pachete de servicii dedicate 
antreprenoriatului și inovării, consorțiul RO-BOOST SMEs oferă: 

 Consultanță cu privire la politici, reglementări legale şi programe de finanțare europene 

 Acces la finanțare (venture capital, vouchere, equity funds etc.) 

 Internaționalizare (informații despre piețe din Europa şi țări terțe – business intelligence) 

 Parteneriate pentru proiecte internaționale de cercetare şi dezvoltare 

 Facilitarea inovării şi a transferului tehnologic transnațional 

 Dezvoltarea de parteneriate de afaceri transnaționale  

 Dezvoltarea capacității de management al inovării. 

Aceste servicii cu valoare adăugată vor fi oferite de toți membrii consorțiului prin intermediul 

organizării de evenimente, grupuri de mentoring, training-uri, întâlniri, activități de brokeraj, misiuni de 

companii (misiuni economice), prin intermediul unei platforme europene dedicate întreprinderilor mici și 

mijlocii, în cadrul birourilor de informare ale partenerilor consorțiului și prin intermediul paginii web ce 

urmează a fi creată cu acest scop.  

 

Activitatea consorțiului RO-BOOST SMEs se va desfășura cu finanțare din fonduri europene 

nerambursabile, începând din 1 ianuarie 2015, prin programul COSME - program al Comisiei Europene 

dedicat competitivității întreprinderilor și IMM-urilor - și programul ORIZONT 2020 - program al Comisiei 

Europene dedicat cercetării și inovării.  

 

*** 
În  vederea solicitării de informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: persoană de 
contact – Miruna VITCU, director al Direcției de Resurse Umane și Comunicare al ADR Vest, 
miruna.vitcu@adrvest.ro, telefon/fax – 0256.491.981/0256.491.923.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicație (comunicare) reflect numai punctul de vedere al autorului și Comisia 
nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informațiilor pe care le conține.  
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