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A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: A Partnerség célja tükör projekt lévén
egy-egy inkubációs tér létrehozása Nagyváradon és Debrecenben, ahol a helyi kreatív
iparágakban tevékenykedők találkozhatnak és dolgozhatnak. A projekten belül mentorok
segítenék a vállalkozók tevékenységét, a kialakított közösségi tér workshopok, tanfolyamok
lebonyolításához is helyszínül szolgálna, és olyan támaszpontok kerülnének kialakításra, melyek
új lendületet adhatnak a kreatív iparágnak és iránymutatóak a két határ menti régióban. Az
INNOVA a debreceni inkubációs tér kialakításáért, az ahhoz kapcsolódó eszközök beszerzéséért,
programok szervezéséért és a kialakított közösségi tér működtetéséért lesz felelős a projekt
megvalósítása során.
A ROHU Interreg Románia-Magyarország program keretében az INNOVA Észak-Alföld
Nonprofit Kft. a tükörprojekt vezető partnerével, az Asociația pentru Promovarea Afacerilor în
România (Association for Business Promotion in Romania) közösen támogatást nyert egy kreatív
alkotótér létrehozására. A projekt, mely a Create2Gather címet viseli, a kreatív iparágak
támogatását, a helyi közösségek és vállalkozások kreatív tevékenységének segítését és a
munkahelyteremtést célozza. A modern, kreatív közösségi alkotóterek lényege, hogy közösen
használható terekkel, korszerű eszközökkel, nagy beruházást igénylő infrastruktúrával és a
tevékenységekhez szükséges képzésekkel, mentorálással segíti új termékek, szolgáltatások,
vállalkozások létrehozását. A kreatív alkotótér kialakításához felmérésre kerülnek mindkét
régióban a kreatív, alkotó tevékenységet folytató vállalkozások. A projekt keretében kidolgozásra
kerül egy kutatás módszertani útmutató, ami megmutatja, hogy a különböző a kreatív iparági
szereplőket és egyéb érintetteket milyen módon fogják elérni és bevonni a partnerek. Ilyen
eszközök pl. kérdőíves felmérések, interjúk, fókuszcsoportos foglalkozások, workshopok stb.
Ezen túl készül egy stratégiai dokumentum a kreatív közösségi tér kialakítására, ami biztosítja,
hogy a két partner egy időben, hasonlóan tudja megvalósítani a saját kreatív alkotóterét, közös
brand kialakításával. Továbbá a partnerek kialakítanak egy-egy weboldalt a hub-hoz
kapcsolódóan. Ezen kívül bevezetésre kerül egy közös online Platfom, melyen keresztül az
iparágban tevékenykedő vállalkozásokkal tudják tartani a kapcsolatot a projektpartnerek,

felmérni a kereslet-kínálatot. A projekt fő kimenetele egy kreatív iparágakban használt
eszközökkel berendezett közösség tér mindkét országban (Debrecenben és Nagyváradon), mely
azon túl, hogy a különböző szinten lévő vállalkozásoknak teret ad a kibontakozásra, különböző
képzések helyszíne is lesz egyben. A közösségi tér működtetése a projekt időtartamán belül a
projektből kerül finanszírozásra, azzal a céllal, hogy ez alatt a kb. két év alatt kialakuljon egy
olyan üzleti modell, melynek keretében további 5 éven keresztül a kreatív hub-ok önfenntartó
módon működhetnek.
Megvalósítási időszak: 2019.12.01 – 2022.08.31.
Projekt partnerek:
1. Association for Business Promotion in Romania
2. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit
Limited Liability Company
Az INNOVA költségvetése a projektben:
EU támogatás
462.012,27 €

Önerő
Társfinanszírozás
54.348,96 €

Saját forrás
27.182,62 €

Teljes
költségvetés
543.543,85 €
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