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Ce este CRE:HUB ?

CRE:HUB – Policies for cultural 

CREative industries: the HUB for 

innovative regional development

CRE:HUB – Politici pentru 

Industriile Culturale și Creative: 

Elementul central al dezvoltării 

regionale bazată pe inovare



Ce este CRE:HUB ?

Proiect european de cooperare

inter-regională dezvoltat de

Regiunea Basilicata Italia

în parteneriat cu alte

7 Organizații din 7 state europene.

Italia, Spania, Portugalia, Letonia, 

România, Ungaria, Slovenia 



Ce este CRE:HUB ?

Finanțat de: Comisia Europeană din

FEDR prin Programul de cooperare

teritorială Interreg Europe.

Axa Prioritară 2: ”Competitivitatea

întreprinderilor mici și mijlocii”



Ce este 

Interreg Europe ?

Programul Interreg Europe:

Sprijină îmbunătățirea politicilor și

programelor de dezvoltare regională

prin promovarea schimbului de

experiență și a învățării, în rândul

actorilor regionali (în special autorități

publice).



Ce este 

Interreg Europe ?

Structura programului Interreg Europe:



Ce este 

Interreg Europe ?

Proiecte Interreg Europe 

implementate de ADR Centru:
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Obiectiv general - îmbunătățirea modului de

implementare a politicilor și programelor de

susținere a întreprinderilor mici și mijlocii,

astfel încât IMM-urile din Europa să fie mai

bine sprijinite și încurajate să se dezvolte și să

se lanseze în activități creative.

Activitățile proiectului se vor concentra cu

precădere asupra instrumentelor de finanțare

destinate susținerii întreprinderilor din sectorul

Industriilor Culturale și Creative (ICC)

CRE:HUB - Focus



În vederea realizării obiectivului propus,

fiecare regiune participantă în proiect:

• își propune să îmbunătăţească un instrument

politic de la nivel regional sau național care

are legătură cu obiectivul tematic al proiectului;

• va lua parte la sesiunile de schimburi de

experiențe organizate în regiunile partenere;

• va împărtăși celorlalte regiuni modelele de

bune practici privind politicile regionale /

naționale din sectorul energiei;

• va realiza un plan de acțiune privind

îmbunătățirea instrumentului politic selectat la

nivel de regiune și va acționa pentru

includerea celor mai bune practici identificate

în acesta;

CRE:HUB - Focus



Instrumentul politic vizat:

Prioritatea de investiții 2.1:

”Promovarea spiritului antreprenorial, în 

special prin facilitarea exploatării 

economice a ideilor noi și prin încurajarea 

creării de noi întreprinderi, inclusiv prin 

incubatoare de afaceri.”

CRE:HUB

Policy instrument 



Prioritatea de investiții 2.1:

Beneficiari eligibili: 
Microintreprinderile din mediul urban

Activități eligibile:
Constructia, modernizarea si extinderea

spatiului de productie/servicii, inclusiv dotarea

cu active corporale şi necorporale

Crearea, modernizarea și extinderea

incubatoarelor și acceleratoarelor de afaceri.

CRE:HUB

Policy instrument 



Buget
1.484.484  Euro - Total

149.080 Euro – ADR Centru

Perioada implementare:
1 Aprilie 2016 – 30 Septembrie 2020

Faza 1: 30 de luni

Faza 2: 24 de luni

CRE:HUB

Implementare 



Faza 1: Dedicată învățării

interregionale și pregătirii punerii în

aplicare a lecțiilor învățate din

cooperarea interregională, prin

elaborarea unui plan de acțiune.

Activități:

 Constituire GL

 Analiza regională

 Identificare și împărtășire de BP

 Vizite de studiu / întâlniri regionale

 Roadmap

 Peer review

 Plan de acțiune

CRE:HUB

Implementare 



Faza 2: Dedicata monitorizării punerii

în aplicare planului de acțiune.

Activități:

1. Monitorizarea modului în care 

sunt implementate planurile de 

acțiune elaborate în faza 1;

2. Raportarea rezultatelor obținute în 

ceea ce privește influențarea 

instrumentelor politice.

CRE:HUB

Implementare 



Mulțumesc!

Întrebări?


