


Un cadru care permite membrilor să se conecteze, să se sprijine reciproc în

diferite initiațive menite să dezvolte și să consolideze mediul antreprenorial

local pentru a trece către o economie a cunoașterii, a specializarii inteligente

și a cresterii coeziunii prin glocalizare.

CE ESTE INGENIUS NET:



PLATFORMA FACILITEAZĂ, 

NU OBLIGĂ



RESURSE:

Membrii platformei nu au un cost de apartenență,

nici de utilizare a instrumentelor dezvoltate, dar

în timp vor putea contribui la diverse proiecte

comune și vor putea adauga resurse proprii sau

know-how în cadrul rețelei pentru a contribui la

dezvoltarea acesteia.



REȚEAUA ARE LA BAZĂ URMĂTORII

PILONI



I – Promovarea antreprenoriatului, pentru a creste 

dimensiunea și calitatea pietei locale;

II – Promovarea antreprenoriatului inovativ, cu 

valoare adaugată semnificativă și destinat pieței 

globale;

III – Promovarea și susținerea cercetării și inovării și 

crearea mecanismelor necesare pentru transfer 

tehnologic;

IV – Promovarea parteneriatului în afaceri,         forme 

noi  de parteneriat( parteneriat public-privat);

V – Atragerea de investiții străine prin proiecte 

durabile și de impact;

VI – Facilitarea adaptării ofertei educaționale la 

nevoile reale din piață;

VII – Identificarea de noi piețe externe pentru 

afacerile locale;

VIII – Identificarea și dezvoltarea de proiecte 

transnaționale de importanță strategică;

IX – Cresterea gradului de absorbție a fondurilor 

europene în plan local;

X – Accesarea de fonduri pe planuri de măsuri 

integrate, pornind de la strategiile regionale și locale, 

și cele definite de stakeholderi locali;

PILONI:



INSTRUMENTE
Formalizare relațiilor în cadrul rețelei se realizează printr-un PROTOCOL STANDARD, la care 

se adaugă anexe cu obiective specifice ale fiecarei organizații. Acest instrument este flexibil 

și adaptabil, în funcție de nevoi și oportunități.



Platforma electronică Ingenius NET

este o platformă de tip retea, în care organizațiile

membre au un profil propriu și își pot promova

inițiativele, își pot exprima opinii, pot atrage

suporteri pentru acțiunile proprii, pot invita la dialog,

pot organiza concursuri de proiecte, după caz.

Grupul de facebook Ingenius NET

pentru transmiterea de noutati rapide si 

importante, pentru colectare de date si opinii, 

pentru schimb de informatii. 

ONLINE:



Ingenius Hub

Hub-ul este un instrument important în stimularea 

antreprenoriatului, dar și în gestionarea unei rețele, 

fiind un spațiu care prin definiție este efervescent, în 

cadrul caruia se petrec evenimente de afaceri și 

dezbateri și care functioneaza pe principiul ‘sharing 

economy’, cu resurse aduse împreună și utilizate în 

comun, astfel incat costurile individuale sunt reduse. 

Secretariatul Ingenius NET

este asigurat de Ingenius Hub, și are rolul de a 

urmări realizarea planurilor stabilite, organizarea, 

din punct de vedere logistic, a evenimentelor și 

dezbaterilor, centralizarea datelor, mijlocirea 

comunicării, elaborarea documentelor de poziție, 

identificarea temelor de interes la ordinea zilei, 

diseminarea propunerilor partenerilor.

OFFLINE:



Dialog social 

ca instrument de promovare a initiațivelor, pentru 

care mizăm pe implicarea patronatelor, federațiilor și 

confederațiilor. În plan local, asociațiile și ONG-urile 

interesate pot organiza dezbateri publice, cu sprijinul 

autorităților competente.

Evenimente

‘institutionalizate’ de networking, realizate cu 

ajutorul unor parteneri în rețea, care asigura un 

cadru permanent de intalnire și actualizare a 

informațiilor, de schimb de idei și susținere 

reciprocă. 

SUPORT:

Resurse financiare 

asigurate din fonduri europene timp de 26 de luni, pentru derularea de mese rotunde, promovarea 

inițiativelor și pentru susținerea secretariatului. 



BENEFICII



Acces facil la stakeholderi importanți

Facilitarea implicării în inițiative locale sau a 
formulării de inițiative cu impact

Acces la informații și o mai bună înțelegere a 
documentelor de poziție strategice

Mai usor accesibil de către alți stakeholderi, prin
platforma electronică

O mai buna înțelegere a mediului antreprenorial
local și conectare mai activă la acesta

Participare activă la dialog, intărirea capacității 
administrative a propriei organizații

Promovare și susținere a initiațivelor proprii

Influența și impact în comunitate

Posibilitatea de a promova proiecte mari în 
parteneriat strategice

Posibilitatea de a participa în consorții pentru
atragerea de fonduri europene

Networking de calitate

Posibilitatea de a deveni co-fondator al Ingenius
Hub în plan local



STRATEGIE:

DEMOCRATIZAREA 

INFORMATIEI

G L O C A L I Z A R E

I N O VA R E

C O O P E R A R E  3 C

prioritate zero

colaborare
convergență
co-creație

Import de practici export de 
soluții (produse/servicii)



ROLUL

HUB-URILOR 



Hub-urile funcționale sunt spatii de creatie 

continuă și de colaborare incipientă pe toate cele 

3 dimensiuni. Dacă acestea operează bine pentru 

un nivel mic de antreprenoriat, nu este mai puțin 

adevarat că cultura de business generată în hub-

uri este asimilată și transferată rezonabil de bine în 

afacerile celor care încep în astfel de comunități. 

DEMOCRATIZAREA 

INFORMATIEI

G L O C A L I Z A R E

I N O VA R EC O O P E R A R E  3 C

CATALIZATOR:


