
       
 

Titlul proiectului:      Incubator de afaceri Constanța  
Cod SMIS 124568 
 
Sursa de finanțare 

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 2  : „Îmbunătăţirea 
competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, 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”.   

 
Beneficiar 

 

Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța, Camera de 
Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona 
Metropolitană Constanța 

 
Scopul proiectului 

 
Obiectivul general al proiectului este de crearea unui incubator de afaceri sectorial, destinat 
sectorului industriilor creative, într-un  imobil  cu regim de înălțime  S+P+4E+M, localizat în 
Municipiul Constanța, care își propune să devină primul hub regional al comunității 
anteprenoriale angrenată în sectorul industriilor creative din regiunea Sud-Est și să 
contribuie la sporirea competitivității regionale, la generarea de inovații și la crearea de noi 
locuri de muncă calificate și plătite competitiv. 

 
Obiectivele specifice 

 
1. Reabilitarea și refuncționalizarea unei clădiri în suprafață construită de 2346 mp în cadrul 
căreia va funcționa un incubator de afaceri cu capacitatea de a găzdui simultan maxim 17 
firme rezidente și 160 de persoane. 
2. Asigurarea unui grad de ocupare  de minim 71% ( suprafață ocupată de  rezidenți 
raportată  la capacitatea totală a incubatorului) la 2 ani de la finalizarea proiectului. 
3. Asigurarea unei rate de supraviețuire de minim 64% la 3 ani de la finalizare construcției în 
care va funcționa incubatorul de afaceri. 

 
Rezultatele proiectului 

 

1 incubator de afaceri funcțional, destinat anteprenorilor care activează în industriile  
creative, cu o suprafață de 2346 metri pătrați, regim de înălțime S+P+4E+M și capacitatea 
de a găzdui maxim 17 firme rezidente și 160 de persoane. 

71% spațiu de incubare ocupat de către rezidenți (firme incubate) la 2 ani de la finalizarea 
proiectului. 

64% rată de supravițuire a firmelor incubate, la 3 ani de la finalizarea lucrărilor de 
construcții și semnarea contractelor de incubare. 

 
Data de începere 
 

01.07.2019  

 
Perioada de 
implementare 

 

94  luni ( 07.06.2015 - 31.03.2023) 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                 

                         
 
 
                                          
 
 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

www.inforegio.ro   |   facebook.com/inforegio.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

 

 
Valoarea totală a 
proiectului 

 
Valoarea totală a proiectului – 14.028.656,56 lei 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR – 5.990.877,93 lei; 
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 1.057.213,75 lei; 
Contribuția beneficiarului – 6.222.491,68 lei. 
 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinațate de Uniunea Europeană, vă rugăm să vizitați: 
www.fonduri-ue.ro , www.inforegio.ro , facebook.com/inforegio.ro  

 


