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8 parteneri 
7 țări

• Helsinki-Uusimaa Regional 
Council (Finlanda)

• Public Service of 
Wallonia (Belgia)

• Marshal's Office of Silesia Region, 
Silesian Government (Polonia)

• Government of 
Navarra (Spania)

• OIR POSDRU 
București Ilfov
(Romania)

• European Social Fund Agency 
(Lituania)

• ASEV/Tuscany Region
• Resolvo 

(Italia)



 Adaptarea la provocările pe care 
le aduce  Revoluția Industrială 
4.0 pentru antreprenorii, 
managerii, angajații IMM-ului.

 Îmbunătățirea instrumentelor 
de politici publice care susțin 
IMM-urile in transformarea lor 
tehnologică, organizațională si 
culturală

OBIECTIV
PRINCIPAL
: 

OBIECTIVE
SECUNDARE
: 

Pregătirea IMM-urilor 
pentru Revoluția 
Industrială 4.0
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Politica influențată: Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Instrumentul de Politică Publică îmbunătățit: Programul operațional 
POCU 3.12 Competențe digitale pentru angajaţii din IMM

Ghidul Solicitantului-
Condiții specifice

Capitolul 1 “Informații despre 
apelul de proiecte/A1 “Context

General”

Anexa 3 – Criterii de Evaluare și 
Selecție Tehnică și Financiară

• 20 de contracte semnate
• 100,48 millioane RON
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Colaborări cu stakeholderi

Participare la intalnirea interregională 
40Ready la Namur (Belgia)

Discuție panel la Conferința anuală Factory 
4.0

Raport despre politicile publice la nivel 
național privind digitalizarea IMM-urilor

Studiu exploratoriu Evaluarea 
competențelor digitale ale angajaților 
IMM-urilor din România, utilizatori ai 
tehnologiilor IT
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Posibilități de colaborare ulterioare

Continuatorul POCU 2014-2020, în actuala perioadă de programare, 2021-2027, 
va fi

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO), 
document programatic aflat încă în consultare și negociere cu reprezentanții Comisiei 

Europene. 
Acest program operațional va continua să susțină și să finanțeze, ca și predecesorul 

său, POCU, 
proiecte în domeniul 

• resurselor umane / a capitalului uman,
• antreprenoriatului și al economiei sociale, 

intervenții menite să asigure o mai bună adaptare la 
dinamica pieței muncii 

și la 
provocările inovării și progresului tehnologic. 



Project’s media

Va mulțumim! 

https://www.interregeurope.eu/40ready/  
https://www.oirbi.ro/interreg-40-ready/ 


