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Modele Europene 

Proiectul CRE:HUB este un proiect de 

ÎMPĂRTĂȘIRE
de experiențe și

VALORIFICARE
a modelelor europene de succes 

în promovarea 

Industriilor Culturale și Creative

Italia, Spania, Portugalia, Letonia, România, Ungaria, Slovenia 



5 vizite de studiu 

realizate până în prezent

-

1 element comun:

INCUBATOARELE DE 

AFACERI

Incubatoarele ICC



MATERA

Matera - Italia

https://www.youtube.com/watch?v=q8a3Nx2dyUA

https://www.youtube.com/watch?v=cQnbO8MY5Js
https://www.youtube.com/watch?v=cQnbO8MY5Js
https://www.youtube.com/watch?v=q8a3Nx2dyUA


RIONI SASSI MATERA

Matera - Italia

Incubator de afaceri de tip ”dispersat” –

înființat in 2012 in clădiri (peșteri) 

abandonate ale orașului MATERA 



RIONI SASSI MATERA

Matera - Italia

RSM este un proiect de restaurare și 

revitalizare a unui obiectiv de patrimoniu 

istoric si cultural.

Proiectul face parte din campania de 

pregătire a orașului pentru a fi Capitala 

Culturala Europeană în 2019.

Incubatorul oferă 12 spatii individuale si 3 

posturi de coworking companiilor cu activitate 

in Industriile Culturale și Creative.



LJUBLJANA

Ljubljana - Slovenia

https://www.youtube.com/watch?v=5RkA2NwbMHg

https://www.youtube.com/watch?v=uMjtpn6XaCs
https://www.youtube.com/watch?v=uMjtpn6XaCs
https://www.youtube.com/watch?v=5RkA2NwbMHg


Ljubljana - Slovenia

ABC 
ACCELERATIONBUSINESSCITY.COM



Ljubljana - Slovenia

ABC 
ACCELERATIONBUSINESSCITY.COM

ABC Hub – este un spațiu destinat 

companiilor tinere care oferă un ecosistem 

favorabil dezvoltării.

Incubatorul oferă 11 birouri interconectate, 3 

birouri premium, spații pentru coworking, 3 

săli de sedință, zonă pentru socializare și 

întâlniri cu clienții dar și ”Quiet corners”. 



Ljubljana - Slovenia

ABC 
ACCELERATIONBUSINESSCITY.COM

Firmele incubate pot participa la un program 

format din 4 piloni:

Build-up | Meet-up | Speak-up | Warm-up

Training | Networking | Marketing | Lifestyle

ABC ESTE O INITIATIVA PRIVATĂ

ORIENTATĂ SPRE PROFIT !



Cesis - Letonia

SKOLA 6

Incubator înființat într-o scoală profesională 

abandonată. 



Cesis - Letonia

SKOLA 6

Proiect de revitalizare a unui spațiu 

abandonat din zona turistică a orașului.

Finanțat din fonduri publice.

Firmelor incubate le-a fost îngăduit să 

amenajeze după bunul plac spațiile (fostele 

săli de clasă) puse la dispoziție.



Cesis - Letonia

SKOLA 6

Firmelor incubate li se oferă oportunitatea de 

a participa la programe de training 

Toate companiile incubate își desfășoară 

activitatea în domeniul ICC

Inițiativa este una publică și nu are ca 

obiectiv generarea de venituri în afara celor 

necesare menținerii și funcționării spațiului. 



Pamplona - Spania

La Tierra

La Tierra este un spațiu de co-working de

tip privat al cărui model ar putea fi preluat ca 

și componentă a unui proiect de Incubator de 

afaceri. 



Pamplona - Spania

La Tierra

La Tierra este un spațiu de co-working

dinamic – ceea ce înseamnă că forma și 

configurația spațiilor de lucru se modifică 

mereu în funcție de proiectele și firmele 

incubate. 

Spațiul este dedicat în special freelancerilor

sau companiilor de mici dimensiuni.



Pamplona - Spania

La Tierra

La Tierra:

”Nu este necesară finanțarea din fonduri 

europene a unor astfel de spații însă ar putea 

fi finanțate cu prioritate microîntreprinderile 

care își propun să funcționeze în astfel de 

spații”



Trieste – Italia

Incubator este organizat în 

cadrul Centrului de Cercetare și 

Transfer Tehnologic Friuli

Innovazione

Firmele incubate (maxim 3 ani) 

au acces la birourile / 

laboratoarele și alte spații 

comune ale centrului.

Gama complexă de programe 

de training și sprijin pentru 

dezvoltarea afacerilor



Concluzie

CRE:HUB quote of 

the meeting!



Mulțumesc!

Întrebări?
Laurentiu David

CRE:HUB – Asistent manager și Expert comunicare

laurentiu.david@adrcentru.ro


