
Conservăm și 
transformăm zonele 
urbane istorice 
europene prin inovare 
și antreprenoriat

DORIȚI SĂ AFLAȚI 
MAI MULTE? 

Acest proiect prezintă interes pentru dvs.?  
Aflați cele mai noi informații prin intermediul 
site-ului nostru și al rețelelor de socializare 

www.hubin-project.eu
www.abmee.ro

Twitter:  @EUHUBIN
Facebook: @EUHUBIN
@AsociatiaABMEE

Finanțat prin Programul 
Orizont 2020 al Uniunii Europene

http://www.abmee.ro
http://twitter.com/euhubin
https://hubin-project.eu/
https://www.facebook.com/EUHUBIN
https://www.facebook.com/AsociatiaABMEE


CUM NE VOM  
ATINGE ȚINTELE? 
Cele opt orașe-pilot se concentrează asupra unei 
anumite zone istorice identificată anterior, pentru 
a fi transformată într-un “Centru de Inovare și 
Antreprenoriat”. Echipele vor proiecta împreună noi 
modele de afaceri și soluții inovatoare pentru a reuni 
sustenabilitatea și patrimoniul cultural. Pornind de la 
principiile economiei circulare și colaborative, orașele 
HUB-IN vor elabora planuri de acțiune pentru zonele 
urbane istorice bazându-se pe nevoile și valorile culturale 
ale comunității locale. Utilizând metode de implicare, 
instrumente inovatoare și dezvoltând modele de 
finanțare alternativă, precum și programe de accelerare 
pentru startup-uri, dorim să ne asigurăm că actorii 
cheie și cetățenii vor avea posibilitatea de a contribui la 
regenerarea zonelor urbane istorice. 

Centrele de inovare și antreprenoriat dezvoltate în 
zonele urbane istorice din orașele partenere vor constitui 
ulterior baza unei rețele globale de zone urbane istorice, 
atrăgând alte orașe interesate.

CE ȚINTE NE-AM PROPUS?

Prin HUB-IN, dorim să transformăm și să regenerăm zonele 
urbane istorice (HUA), protejând în același timp identitatea unică 
socială și culturală a acestora, precum și mediul înconjurător. 

Ne-am propus să:

Inversăm tendințele de abandon și neglijare a 
patrimoniului istoric

Creăm noi oportunități sustenabile pentru afacerile 
tradiționale locale

Dezvoltăm noi abilități creative și locuri de muncă 

Căutăm să lansăm noi idei și soluții, prin corelarea tradiției cu 
inovația. Pentru acest obiectiv, vom stimula comunitățile locale și 
colaborarea între antreprenorii autohtoni. Vom acționa local, dar 
vom face cunoscute procesele de inovare la nivel global, între 
zone urbane istorice din Europa și din lume.

UNDE ACȚIONĂM?
Acționăm în zone urbane istorice diverse 
din Europa, având caracteristici diferite:

Zone istorice aflate parțial sau în  
întregime în centrul istoric al orașului:  

O serie de funcțiuni care sprijină nevoile sociale, 
economice și culturale ale orașului, municipiului  
și/ sau regiunii.

Clădiri și monumente de interes istoric, construite în 
epoci diferite, dar care și-au păstrat în mare măsură 
autenticitatea, integritatea arhitecturală și culturală 
originală.  

Zone istorice care se află în afara 
orașului sau a centrului orașului: 

Zone care reflectă o anumită utilizare a terenurilor, 
de ex. clădiri industriale istorice care își păstrează 
valoarea de patrimoniu. 

Cartiere sau zone extinse cu funcțiuni mixte, situate 
în afara centrului principal, dar care prezintă, în 
numeroase privințe, multe dintre caracteristicile 
centrelor orașelor.

Zone istorice concentrate pe  
valorile urbane extinse, care  
definesc identitatea și caracterul  
orașului, municipiului sau locului:

Zone istorice din interiorul sau din afara centrelor 
orașelor, în care strategiile de conservare și regenerare 
a patrimoniului sunt determinate, în principal,  
de valoare.

Zone sau situri extinse, în care este posibil ca activele 
fizice să fi fost pierdute de-a lungul timpului, dar care 
reprezintă valori esențiale pentru identitatea istorică, 
culturală, socială sau economică a orașelor.

* HUB-IN provine de la Centre de Inovare și Antreprenoriat pentru
transformarea Zonelor Urbane Istorice. Reprezentăm un proiect
finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Orizont 2020.

Domenii 
culturale și 

creative

Locuri  
reziliente cu 

interconectivitate 
umană

Noi stiluri 
de viață

CINE SUNTEM? 

Reprezentăm proiectul HUB-IN* – un 
consorțiu ambițios format din opt orașe 
europene – Angoulême, Belfast, Brașov, 
Genova, Lisabona, Nicosia, Slovenska 
Bistrica și Utrecht – care, alături de câteva 
organizații internaționale, rețele și 
universități, se reunesc pentru a crea un 
ecosistem european de inovare și 
antreprenoriat. 

Vom desfășura activități de co-creare 
și co-design în trei arii principale:




