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Servicii de suport pentru IMM-uri - 

Sustenabilitate, inovare și 

internaționalizare 
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Organizare de seminarii si instruiri pe teme de business 

variate 

ADR Vest- one-stop-shop-ul Regiunii Vest pentru 

internaționalizare si inovare 
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ADR Vest – agregator al sistemului regional de inovare din 

Regiunea Vest 

2015 

2017 2018 

2016 
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Peste 800 de companii 

au interacționat cu noi 

… oferă servicii suport pentru internaționalizare și inovare 

transversal dedicate IMM-urilor 

Servicii de consiliere pentru 
▪ Sprijinirea strategiilor de internationalizare ,  

▪ Atragerea de finanțări europene  

▪ Sprijin pentru definirea strategiilor de 

pozitionare/intrare pe noi piețe  

▪ Îmbunătățirea capacităților de management 
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…facilitează parteneriate de business transnaționale, 

transectoriale și multi-culturale 

2015 2016 

2017 2017 
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Focus pe Automotive și Tehnologia Informației – cei mai 

proeminenți contribuitori la inovare si valoare adaugata din 

Regiunea Vest 

Misiune 

Economică 

@ Global 

Connect, 

Germania 

Gazduire 

misiune 

economica 

Belgiană in 

Timisoara 
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Instrumentul de Evaluare a 

Managementului Inovării & 

Benchmarking 

A.T. Kearney:  ”House of Innovation”  

>7,500 companii in baza de date (analizate 

pentru benchmarking) 

Conform cu CEN TS 16555 

Digital innovation 

strategy 

Digital business 

model 

Digital processes 

Digital ecosystem and 

culture 

Enablers for digital 

innovation 

€ 

… 

Digital Innovation Quotient 

Instrument de evaluare a 

capacităților digitale & 

Benchmarking 

Suport dedicat pentru managementul inovării și transformării 

digitale 

36 companii 

din Regiunea 

Vest evaluate 

 

 



een.ec.europa.

eu 

Suport dedicat pentru scalarea afacerilor 

pentru companii cu creștere rapidă 
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✔ 914 total participanți în 22 evenimente locale de afaceri 

✔ 264 clienți au beneficiat de serviciile de suport pentru stabilirea d 
paretneriate internaționale 

✔ 83 profile de parteneriate publicate pe platforma EEN genrand 
peste  424 expresi de interes  

✔ 41 evenimente de matchmaking internațional la care au 
participat 186 companii din Regiunea Vest, având peste 558 
întâlniri bilaterale 

✔ 28 parteneriate de afaceri internaționale încheiate 

✔ 36 IMM-uri sprijnite să își îmbuntățească sistemele de 
managementul inovării 

✔ 4 IMM-uri sprijinite să scaleze 

 

Rezultate 2015 -2020 
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Pârghie de schimbare 

în rețea 
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ADR Vest - rol activ în dezvoltarea, extinderea și 

consolidarea EEN 

Biroul de Guvernață al EEN 

• Contribuții la Conferințele Anuale EEN (cu peste 900 de participanți internaționali) 

• Participarea la Grupurile Sectoriale transnaționale EEN: IT&C, Agro-Alimentar, 

Automotive 

• Participare la grupurile de lucru al Rețelei EEN: Inovare, Scale-up, Viitorul EEN 

• Membru ales in Biroul de Guvernanță al EEN 

Promovarea active a Regiunii Vest in UE  
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Promotor al proceselor de schimbare și actualizare a Rețelei 

EEN 

Primul training EEN dedicat 

managementului schimbării with guest 

SMEs 2018  

Cu implicarea activă a IMM-urilor în întâlnirile de lucru 

internaționale ale experțiilor EEN 

Organizarea primului training 

intern al EEN la care participă 

companii (2015) 
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Privind spre viitor 
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Lansarea de noi servicii dedicate exclusiv sustenabilității; 

• Evaluarea sustenabilității și planificare strategică 

• Suport pentru acces la finanțare și investiții conexe creșterii 

sustenabilității 

• Facilitarea accesului la furnizori de servicii de suport pe toate palierele 

sustenabilității 

Din 2021 sustenabilitatea devine temă prioritară în suportul 

oferit IMM-urilor, în acord cu obiectivele ONU și UE 

Green Deal 
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EEN își va extinde portofoliul de servicii suport pentru 

sprijinirea digitalizată în cooperare cu Huburile Europene de 

resort (EDIH): 

 
• Suport în identificarea investitorilor / accesarea de finanțări private 

• Crearea de sinergii între obiectivele de internaționalizare și cele de 

digitalizare ale IMM-urilor 

• Suport in identificarea de parteneri de afaceri pentru extinderea 

aplicabilității tehnologiilor digitale, testarea lor la scară și identificarea de 

noi oportunități de piață 

• Sprijinirea IMM-urilor să își alinieze strategiile de piață, coroborând 

obiectivele de inovare, digitalizare si sustenabilitate 

 

Conectarea Rețelei EEN la Rețeaua Europeana a Huburilor 

Europene pentru Inovare Digitală 



www.regiuneavest.ro 

Crearea primul Hub de Inovare Digitală al Regiunii Vest  

Business plan, Action Plan, Pcash flow-forecast  

Suport din partea 

Academiei Improve- 

mentorat in definirea 

planului de afaceri 

pentru operaționalizara 

viitorului Hub 

 

• Ianuarie 2019 – aplicarea la apelul UE DIHelp 

• August – Octombrie 2019 –organizarea de întâlniri de cunoaștere a mediului de 

afaceri regional pentru definirea conceptului viitorului DIH și a portofoliului de servicii  

• Septembrie 2020 – Asociația Tehimpuls, in calitate de coordonator, depune aplicația 

pentru selecția la nivel național a vitoarelor Huburi Europene pentru Inovare Digitală 

(EDIH) 
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Hubul pentru Inovare Digitală al Regiunii Vest 

VIZIUNE 

 

 
Creșterea inovării regionale prin 

transformarea digitală a 

companiilor, prin facilitarea 

accesului la instrumente, 

competențe și cunoștințe, finanțare 

și rețele internaționale care să 

crească capacitatea acestora de a 

explora și exploata tendințele 

tehnologice 

 

OBIECTIVE 

 
 

• Furnizarea de servicii care sprijină transformarea 

digitală a companiilor, inclusiv suport in accesarea de 

finanțări și networking internațional 

• Conectarea internațională la huburile de cunoaștere, 

infrastructuri și alte resurse digitale 

• Facilitarea de proiecte CDI colaborative (abordare 

multi-stakeholder) 

• Livrarea de instruiri în domeniul digitalizării 
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Scenariul Regional ”Transformation Platform Ecosystem” 

Public 
administratio
n 

(Applicant) 

Strategic 
framework 

National 
Digital 
Strategy 

RIS3 

ROP 2021-
2027 

Inteligent 
Cities 
Challenge 

 

 

 

Financing 

ROP2021-
2027 

Digital 
Europe 

 

Implementa
tion 

Technical 
Concept  

Brokering 
offer and 
demand 

Smart city 

Setting-up 
services   

Setting up 
indicators 

• Modernizarea administrației publice – achiziția de technologii digitale 

• Baza de date pentru inter-operabilitate, securitate cibernetică, infrastructură 

publică digitală 

• e-identificare, - facturare, -livrare, -semnatura, -sanatate, -guvernare, context 

broker 

Ecosystem 
facilitating 

Stakeholde
rs strategy 

building  

Developing 
project 
concept 

Facilitator 
tehnology 
transfer 

Monitoring 
& 

evaluation 
KPI 
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DIH –portofoliu de servicii 
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Consorțiul Ro-Boost SMEs 

Str. Proclamația de la Timișoara nr. 5 

Timișoara, 300054, România, 
Tel: +40 256 491 981, Fax: +40 256 491 
923 

Email: office-een@adrvest.ro 
 
 
 
Visit 
to find the Network near you 

Contact 

Follow us at 

www.eenroboost.ro 


