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FVG FILM KOMISIJA

• Filmska komisija FVG je bila
ustanovljena leta 2000, kot ena od prvih v
Italiji.
• Leta 2003 so ustanovili filmski sklad, ki
že skoraj 15 let podpira številne
produkcije.
• Vzpostavljajo partnerstva z lokalnimi
ponudniki storitev in produkcijskimi
pisarnami ter drugimi deležniki v regiji.
• FVGFC je član italijanske filmske
komisije, ki izvaja skupno promocijo
različnih regionalnih uradov in zastopa
filmsko komisijo v povezavi z evropskim
trgom.
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PROIZVODNJA ZNANJA
• Filmska produkcija spodbuja
razvoj območja in ustvarja
dobiček, hkrati pa povečuje razvoj
lokalnega poslovanja.

• Kvalificirani in izkušeni
strokovnjaki in drugo strokovno
osebje tvorijo vozlišče za podporo
pri produkciji in post produkciji.
http://www.fvgfilmcommission.com
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FONDAZIONE AQUILEIA: CILJI IN
SREDSTVA
• Fondazione Aquileia je organ,
odgovoren za upravljanje in izboljšanje
arheološkega najdišča Aquileia.
• Fundacija deluje kot instrument za
oblikovanje strateških načrtov,
spodbujanje razvoja kulturnega turizma,
posredno upravljanje dejavnosti, izvajanje
raziskovalnih, ohranjevalnih in
restavratorskih operacij na dodeljenih
sredstvih.
• Dediščina vključuje pravico do uporabe
arheoloških območij in stavb v lasti
ministrstva.
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• Fundacija ima na voljo sklad, ki ga
sestavljajo prispevki partnerjev.
Upravlja arheološko območje
Aquileia.
• Fondazione Aquileia spodbuja in
financira raziskovalne in izkopne
dejavnosti, namenjene obnavljanju
artefaktov.
• Fundacija Aquileia je za razvoj
fundacije in najdb sodelovala z
arheološkim oddelkom Univerze v
Padovi, ki je v celoti prikazala
največji rimski domus.
www.fondazioneaquileia.it
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FRIULI INNOVAZIONE
• Center za raziskave in prenos
tehnologije je leta 1999 ustanovila
Univerza v Vidmu.
• Incubator Friuli Innovazione/ Techno
Seed je prostor namenjen
podjetnikom in tistim, ki razmišljajo o
ustanovitvi inovativnega podjetja.
• Leta 2011 je bil Techno Seed
nagrajen kot najboljši inkubator IKT v
okviru mreže ACHIEVE MORE, ki jo
je vzpostavilo več kot 70 podjetniških
inkubatorjev, grozdov in vlagateljev v
sektorju IKT v 28 evropskih in
neevropskih državah.
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FRIULI INNOVAZIONE
• Podjetniki, inkubirani v
znanstvenem in tehnološkem parku
Luigi Danieli, imajo dostop do:
• Posebnega sklada za pridobitev
subvencioniranega financiranja brez
zavarovanja.
• Možnost pridobivanja izkušenj v
tujini, ki jih podpira izkušeni
poslovneži.
• Od leta 2008 je Friuli Innovazione
edina posredna podporna
organizacija regije Furlanije-Julijske
krajine za evropski program Erasmus
za podjetnike
www.friulinnovazione.it
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Info FACTORY

• a spinoff company of the University of
Udine founded in 2004 from computer
scientists of the Artificial Intelligence
Laboratory.
• 9 people (founders, employees and coworkers) work in the fields of artificial
intelligence, text mining, web
personalization, semantic filtering,
knowledge based systems and natural
language processing.
• These technologies are applied to the
development of innovative web software
system to discover and analyze online
information and to provide services in
several fields like: web business
intelligence, marketing intelligence and
Knowledge Management Systems 2.0.
• Info FACTORY won the first innovation
prize Start Cup Udine 2003.
www.infofactory.it
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CREEA
• Creaa je start – up podjetje za
projektno vodenje v smeri umetnosti,
komunikacije in načrtovanja dogodkov.
• Njihov projekt Creative Bump je bil
predstavljen na evropski konferenci
UWC Adriatic.
• Creaative Bump je delavnica za
usposabljanje, ki vključuje producente,
vizualne umetnike in trenerje.
• Creaative Bump je edinstven
eksperiment na svetovni ravni. Serija
intervencij je potekala v študijskem letu
2016/2017 na United World College
Adriatic v Trstu (UWCAD).
• Namen sestankov je bil študentom
omogočiti osebno in tehnično
komunikacijsko znanje.
www.innovazionecreaativa.it
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Mobile3D
• Mobile3D, ustanovljen leta 2007 kot
spin-off Univerze v Vidmu.

• Poslovna ideja skupine strokovnjakov
za interakcijo s področja človeškega
računalnika, zlasti v mobilnih
tehnologijah in 3D Interactive Graphics.
• Trenutna programska rešitev (iOS in
Android) se uporablja za obiske na
prostem (mesta, arheološka najdišča
itd.) in za obiskovanje zaprtih
prostorov, zlasti za muzeje.
www.mobile3d.it
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Hvala!

www.interregeurope.eu/crehub/

Project smedia

