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Stirile care conteaza in Brasov

SOCIAL, STIRI BRASOV

Industriile culturale și creative promovate
mâine la Brașov

26 septembrie 2018 5:12 PM  de Ioana Mircea

Agenția pentru Dezvoltare

Regională Centru va

organiza mâine începând

cu ora 11.00, cea de a

cincea Întâlnire a Grupului

de lucru pentru promovarea

Industriilor Culturale și

Creative (ICC). În cadrul

evenimentului se va discuta

despre planul de acțiune

pentru îmbunătățirea

instrumentelor politice care

contribuie la susținerea și

dezvoltarea industriilor

culturale și creative. De asemenea vor � prezentate experiențe si perspective pentru Regiunea Centru, în acest

domeniu.

Grupul de lucru este constituit în cadrul proiectului de cooperare interregională CRE:HUB – ”Policies for cultural

CREative industries: the HUB for innovative regional development”.

Agenda evenimentului:

10.45 – 11.00 Înregistrarea participanților
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11.00 – 11.15 Cuvânt de deschidere

11.15 – 12.00 

Proiectul CRE:HUB – rezultate și continuare – Dl. Ioan Levițchi, ADR Centru

Planul de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor politice care contribuie la susținerea și dezvoltarea

industriilor culturale și creative – Dl. Ionuț Țața, CEO Iceberg 

Dezbateri & Discuții

12.00 – 13.00 Prânz de discuții

13.00 – 15.00 Industriile creative și culturale – experiențe si perspective pentru Regiunea Centru

De la Romanian Design Week la Cartierul Creativ – Dna. Mihaela Tutunaru, The Institute 

Antreprenoriat cultural în Brașov – experimente și experiențe – Dna. Mara Oprișiu, Asociația KunSTadt 

Antreprenoriat cultural în Brașov – primele rezultate – Dl. Răzvan Pascu, Amural & Vissual 

Biblioteca Județeană George Barițiu – Regenerare urbană! Biblioteca la piscină? – Dl. Daniel Nazare

Dezbateri și discuții

15.00 – 15.30 Pauză de cafea

15.30 – 17.30 Galeria de proiecte și Startup-uri creative*

Initiativa Brasov – Capitala Tineretului din Romania 

Eyelearn – Platforma e-learning cu suport de analiză comportamentală a interacțiunii 

“Ecouri” – O comunitate de idei care da voce oamenilor simpli 

WakeZ – Hack your sleep 

ClarK – Realitate augmentată pentru industrie 

sPark – Inteligenta arti�cială pentru e�cientizarea parcărilor publice 

CUPA – Educație pentru inovație și transformare digitală

Distribuie articolul:

Facebook 12 Twitter Google Email Listare    

Similare

Brașovul bate Bucureștiul, la numărul de
vizitatori în muzee. Recordul atrage

Clusterul Alt Brașov a obținut
certi�carea „Bronze”

Brașovul este al patrulea judeţ creativ al
României
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proiecte care investesc în creativitate, la
nivel regional

27 septembrie 2018
În "Social"

În "IT" În "Stiri Brasov"

Esti Companie? Aplica gratuit!
Puteţi adăuga job-urile disponibile în compania dumneavostră pentru a � vizibile pe site-ul BizBrașov,

dacă solicitaţi un cont. Doar așa veţi putea intra în contact direct cu candidaţii.

 Solicita cont !
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Comenteaza un post

 Anunță-mă prin e-mail despre comentariile ce urmează.
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5. Lecție de bune maniere într-o cafenea din

Brașov

38 comentarii
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masive la Ghimbav

Este produs în România, dar a făcut furori
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Stati in contact cu noi prin canalele

sociale!
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Primăria Brașov plătesște
aproape 242.000 de lei
pentru a a�a la ce riscuri
sunt expuși copiii din 37 de

unități școlare

FOTO: Renault Twizy a ajuns
și la Brașov

Afacerile Condmag Brașov
au crescut de peste două ori
și jumătate în primul
semestru

Lipsa de lichiditate de pe
Bursă creează probleme
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