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Introducere 

 

Descrierea proiectului 

 

Partenerii acestui proiect au ca obiectiv creșterea motivației de a demara afaceri sociale și consolidarea 

coeziunii sociale în comunitățile locale. Prin acest proiect, parteneriatul dorește, nu numai, să genereze 

rezultate și impact prin cercetare și formare, ci și să facă următorul pas prin crearea unei platforme de 

crowdfunding. Pe această platformă de crowdfunding, pe durata implementării proiectului, vor fi lansate 

12 campanii de crowdfunding. De asemenea, în cadrul proiectului, experții dezvoltă un model de afacere 

integrat de incubare socială destinat antreprenorilor. Pentru a ajunge la acest OI, ei vor efectua cercetări 

privind identificarea modelelor de incubare pentru antreprenori și întreprinderi sociale din România, 

Italia și Cipru, folosind și alte studii de caz relevante din țări nepartenere. Aceste rezultate vor deveni 

baza celor 3 note de politică (România, Italia și Cipru) care conțin recomandări privind antreprenoriatul 

social. De asemenea, sunt în curs de elaborare 2 sesiuni de formare centrate pe oameni, privind 

antreprenoriatul social. 

 

Informații despre parteneri 

 

Liderul acestui parteneriat este Fundația CIVITAS pentru Societatea Civilă Cluj - organizație care 

reprezintă sectorul non-profit din România de peste 25 de ani, îmbunătățind viața de zi cu zi a 

comunităților locale. În ultimii 25 de ani au realizat peste 200 de proiecte implementate cu succes, peste 

110 parteneriate îndeplinite și 35 de strategii de dezvoltare comunitară. 

Fundația Danis pentru Dezvoltare Managerială (Fundația Danis) este, de asemenea, o organizație 

românească non-profit, înființată în anul 2000. Fundația Danis promovează și susține excelența 

profesională și responsabilitatea socială a actualilor și viitorilor manageri și antreprenori, prin programe 

de dezvoltare managerială, de dezvoltare a tinerilor și de educație antreprenorială. Principala expertiză 

a Fundatia Danis se referă la dezvoltarea profesională a tinerilor și la educația antreprenorială. Anual, 

Fundatia Danis lucrează cu aproximativ 100-150 de tineri (16-25 de ani). 

Partenerul italian este Materahub, un agregator de persoane și întreprinderi, un "spațiu" în care acestea 

se întâlnesc, încurajează crearea de noi oportunități de angajare și promovarea dezvoltării durabile 

printr-un proces de coaching, formare și dezvoltare a afacerilor. Un consorțiu de IMM-uri care combină 

experiența unui organism de educație și formare profesională (Quality For - acreditat în regiunea 
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Basilicata), a unei firme de consultanță cu experiență în gestionarea proiectelor UE și asigurarea calității 

(Quality Program), a unui organism internațional de certificare (ACS Registrars Italia) și a unei 

cooperative sociale care gestionează patrimoniul cultural și activitățile creative din situl UNESCO din 

Matera (Artezeta). 

Centrul pentru Legislație Nonprofit (CLNR) este o altă organizație nonprofit din România care oferă 

consultanță, cercetare, susținere și medii educaționale de învățare reprezentanților societății civile, 

profesorilor și lucrătorilor de tineret. CLNR se definește prin: Implicare socială, Acțiune antreprenorială, 

Politici publice, Educație non-formală. 

SYNTHESIS este lider în domeniul antreprenoriatului social și al inovării sociale în Cipru. A fondat și 

operează "Hub Nicosia", un centru educațional și o comunitate de organizații cu obiective culturale, de 

mediu și sociale. Viziunea SYNTHESIS este ca "Hub Nicosia" să devină primul incubator pentru 

întreprinderi sociale de pe insulă. 

DIESIS coop este un serviciu european non-profit de cercetare și dezvoltare în domeniul economiei 

sociale, al cooperativelor și al întreprinderilor participative. Misiunea DIESIS este de a sprijini dezvoltarea 

economiei sociale, în special a cooperativelor și a întreprinderilor sociale din Europa, prin punerea în 

aplicare a activităților bazate pe cunoaștere, cum ar fi formarea, elaborarea de proiecte, servicii de 

consultanță și consiliere, asistență tehnică și cercetare. Membrii Diesis sunt 25 de organizații din 14 țări. 

 

Legătura cu celelalte Rezultate intelectuale (IO, Intellectual Output) ale 

proiectului 

 

Acest document este un rezultat intelectual foarte important în cadrul acestui proiect. În primul rând, se 

bazează pe alte 3 OI dezvoltate în cadrul proiectului: modelul de incubare a afacerilor sociale creat de 

România, cel din Cipru și cel de-al treilea din Italia . De asemenea, acesta încorporează rezultatele a 20 de 

cazuri de studiu ale celor mai bune succese în materie de dezvoltare antreprenorială din țările europene 

nepartenere. Acest ghid/kit de instrumente reprezintă baza ambelor sesiuni de formare din cadrul 

proiectului. Această OI va fi încorporată în alte 2 OI, una fiind proiectarea sesiunii de formare pentru 

angajații partenerului și în proiectarea sesiunii de formare pentru 60 de antreprenori.  În timpul sesiunilor 

de formare, ghidul și kitul de instrumente vor fi folosite ca punct central și vor deveni disponibile pentru 

toți cei care ar putea fi interesați de acest subiect, deoarece vor fi încărcate online ca instrument gratuit 

pentru antreprenorii sociali. Acest document va fi, de asemenea, încărcat pe platforma multilingvă a 

proiectului, devenind un instrument gratuit pentru toți cei care accesează platforma.  
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Capitolul 1. Definiții esențiale 

 

Definiția afacerilor sociale 

 

Definiția operațională a UE a întreprinderii/afacerii sociale este: "Întreprinderea socială": "O 

întreprindere socială este un operator din economia socială al cărui obiectiv principal este de a avea un 

impact social mai degrabă decât de a obține profit pentru proprietarii sau acționarii săi. Aceasta 

funcționează prin furnizarea de bunuri și servicii pentru piață într-un mod antreprenorial și inovator și își 

folosește profiturile în primul rând pentru a realiza obiective sociale. Este gestionată într-o manieră 

deschisă și responsabilă și, în special, implică angajații, consumatorii și părțile interesate afectate de 

activitățile sale comerciale." 

Comisia utilizează termenul "întreprindere socială" pentru a acoperi următoarele tipuri de 

"întreprinderi":  

● cele pentru care obiectivul social sau societal al binelui comun reprezintă motivul activității 

comerciale, adesea sub forma unui nivel ridicat de inovare socială,   

● cele ale căror profituri sunt în principal reinvestite în vederea atingerii acestui obiectiv social, 

● metoda de organizare sau sistemul de acționariat reflectă misiunea lor, utilizând principii democratice 

sau participative sau concentrându-se pe justiția socială. 

 

Definirea modelului de afaceri 

 

Termenul de model de afaceri se referă la planul unei companii de a obține profit. Acesta identifică 

produsele sau serviciile pe care întreprinderea intenționează să le vândă, piața țintă identificată și orice 

cheltuieli anticipate. Modelele de afaceri sunt importante atât pentru întreprinderile noi, cât și pentru 

cele consacrate. Ele ajută noile întreprinderi în curs de dezvoltare să atragă investiții, să recruteze talente 

și să motiveze conducerea și personalul. Întreprinderile stabilite ar trebui să își actualizeze periodic 

planurile de afaceri, altfel nu vor reuși să anticipeze tendințele și provocările viitoare. Planurile de afaceri 

îi ajută pe investitori să evalueze întreprinderile care îi interesează. 
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Definirea programelor de incubare și accelerare 

 

Lewis et al. (2011, p. 2) consideră că termenii de accelerator și incubator sunt sinonimi și, uneori, sunt 

utilizați în mod interschimbabil, alți cercetători, cum ar fi Miller & Bound (2011) și Cohen (2013), îl 

contrazic. Miller & Bound (2011, p. 3) definesc programul de accelerare ca posedând cinci caracteristici 

principale care îl diferențiază de incubatoare. Aceste caracteristici sunt: natura extrem de competitivă a 

programelor de accelerare, furnizarea de investiții inițiale, concentrarea pe echipă în locul fondatorului 

individual, perioada scurtă de timp în care sunt funcționale și formarea în "cohorte" în locul fondatorului 

individual. Cohen (2013) adaugă o altă caracteristică care distinge acceleratorul de alte organizații de 

sprijin. Cohen (2013, p. 20) sugerează că încheierea programului include, de obicei, un "eveniment 

demonstrativ" care îi expune pe antreprenori investitorilor. 

Levinsohn (2014, p. 4) definește acceleratorii, utilizând definiția pe două niveluri care include trăsăturile 

mai relevante, care sunt indispensabile, și trăsăturile mai puțin relevante (mai comune), după cum 

urmează. 

"Acceleratorii ca program non-formal de educație antreprenorială care are ca scop: 

- să scurteze procesul de dezvoltare a uneia sau mai multor etape de creare a unei noi întreprinderi; 

- să îmbunătățească calitatea produsului sau serviciului unei noi întreprinderi; 

- să îmbunătățească sustenabilitatea financiară  

- să formeze antreprenori simultan, sub forma unei cohorte  

- să implice un proces intensiv de dezvoltare de durată limitată, cu o durată maximă a programului de 

șase luni  

- includ un program structurat de educație orientată spre afaceri  

- să ofere antreprenorilor un sprijin și/sau un mentorat individualizat  

- să implice extinderea și/sau perfecționarea rețelei antreprenorului". 

Levinsohn, 2014, p. 4.) a evidențiat, de asemenea, și celelalte caracteristici (mai comune) ale 

acceleratoarelor: 

- "un proces de selecție deschis și foarte competitiv  

- furnizarea de finanțare inițială sau prezentarea antreprenorilor unor potențiali investitori  
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- spații de birouri partajate într-un sediu comun, cu acces subvenționat la servicii administrative de 

bază". 

Pe de altă parte, se consideră că incubatoarele au o durată mai lungă, oferă spații de birouri, posibilități 

de finanțare, servicii de coaching individual și pun în legătură companiile incubate cu potențiali 

investitori (Cohen, 2013, p. 19). Potrivit Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor 

Unite (CEE-ONU), "un incubator este un loc în care sunt concentrate într-un spațiu limitat companii 

recent înființate". Această definiție se referă la incubatoare ca la un cămin pentru companiile aflate la 

început de drum. 

Asociația Națională pentru Incubarea Afacerilor (NBIA) definește incubatoarele de afaceri ca fiind un 

instrument catalizator pentru dezvoltarea economică regională sau națională. NBIA clasifică 

incubatoarele membrilor săi în funcție de următoarele cinci tipuri de incubatoare:  

● instituții academice;  

● corporații de dezvoltare non-profit;  

● întreprinderi de dezvoltare imobiliară cu scop lucrativ;  

● firme cu capital de risc;  

● o combinație a celor de mai sus. 

Din acest tabel observăm că, în principal, structura diferă între timp selecția, serviciile, finanțarea și 

crearea de rețele variază în funcție de obiectivul incubatorului și al acceleratoarelor.  

Definiția lui Cohens (2013) prevede următoarele: 

(1) acceleratoarele sunt programe de scurtă durată organizate de incubatoare 

(2) acceleratoarele și incubatoarele au același rol. 
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Sursa: Torun (2016, p. 8) 

După cum se arată în tabelul de mai sus, acceleratoarele se identifică ca fiind orientate spre profit, în 

timp ce incubatoarele nu sunt, în general, orientate spre profit. 

Pe baza liniilor directoare ale Asociației Naționale de Incubare a Afacerilor, un incubator de afaceri este 

un program conceput pentru a accelera dezvoltarea cu succes a companiilor antreprenoriale printr-o 

serie de resurse și servicii de sprijinire a afacerilor, dezvoltate sau orchestrate de conducerea 

incubatorului și oferite atât în incubator, cât și prin intermediul rețelei sale de contacte. Principalul 

obiectiv al unui incubator de afaceri este de a produce firme de succes care să părăsească programul din 

punct de vedere financiar și să devină independente. Un element esențial în definiția unui incubator este 

furnizarea de îndrumare în materie de gestionare, asistență tehnică și consultanță adaptate pentru 

întreprinderile tinere în creștere. De obicei, incubatoarele oferă, de asemenea, clienților acces la spații 

locative adecvate și la contracte de închiriere flexibile, servicii și echipamente de bază comune pentru 

afaceri, servicii de sprijin tehnologic și asistență pentru obținerea finanțării necesare pentru creșterea 

întreprinderii. Incubatoarele variază în ceea ce privește modul în care își furnizează serviciile, structura 

organizațională și tipurile de clienți pe care îi deservesc. 
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Definirea modelului de incubare a afacerii sociale 

 

Afacerile sociale/antreprenoriatul social este un fenomen global care are un impact asupra vieții 

cetățenilor prin abordări inovatoare pentru rezolvarea problemelor sociale. Acesta combină pasiunea 

unei misiuni sociale cu disciplina de afaceri. Antreprenoriatul social este anunțat ca o strategie nouă 

pentru a rezolva problemele sociale, a crea oportunități de angajare, a asigura dezvoltarea durabilă și a 

atenua sărăcia. Este o transformare în abordarea provocărilor, care le permite cetățenilor să inițieze și 

să își asume responsabilitatea, în loc să se limiteze doar la a cere schimbări. Provocările sociale, 

economice și de guvernanță predominante într-o țară devin oportunități bogate pentru o mentalitate 

antreprenorială socială de a iniția schimbări și de a genera impact social. 

Incubarea socială se bazează pe un model de dezvoltare socială; cu alte cuvinte, un model de dezvoltare 

a societății civile și a relațiilor sociale ale acesteia. Aceste incubatoare nu ar incuba organizații 

productive și orientate spre economie, cum ar fi companiile private sau cooperativele, ci ar ajuta 

organizațiile non-profit, care provin din societatea civilă și din mișcările sale sociale, cum ar fi ONG-urile 

(organizații neguvernamentale), asociațiile comunitare, entitățile de clasă, proiectele sociale, culturale 

sau de mediu și altele. Incubatoarele sociale îndeplinesc o funcție foarte necesară (dar uneori neglijată) 

în dezvoltarea inițiativelor sociale. (Cordeiro, 2003) De-a lungul anilor, au apărut diferite modele de 

incubare care oferă un tip diferit de sprijin pentru inițiativele sociale. "Variațiile în concentrarea 

incubatoarelor sociale au dus, de asemenea, la apariția unor modele unice de funcționare și finanțare a 

acestor incubatoare de întreprinderi sociale. Există cinci modele de incubare care au apărut pentru a 

sprijini întreprinderile sociale aflate la început de drum" (Raport Nesta, 2014). 

Modelele de afaceri sunt definite cu referire la piețe, la ofertele de produse sau servicii și la 

disponibilitatea clienților de a plăti pentru bunuri și servicii. Deoarece, obiectivele comerciale nu sunt 

singurul sau principalul motor al unei întreprinderi sociale, profitabilitatea devine mai puțin importantă 

ca măsură convențională a modelului de afaceri. În plus, misiunea socială a întreprinderilor sociale 

impune, prin definiție, restricții privind distribuirea profiturilor (surplusul de venituri față de costuri) 

pentru a se asigura că acestea sunt reinvestite și, prin urmare, este mai relevant să se pună accentul pe 

fluxurile de venituri decât pe rentabilitate în sine. 

Într-o lucrare intitulată "Good Incubation - the craft of supporting Early-Stage Social Ventures'' scrisă în 

aprilie 2014 de Paul Miller și Jessica Stacey (Nesta); autorii au notat: "În sectorul social, "incubarea" este 

un termen mult mai recent și a devenit un domeniu vibrant, cu o mare cantitate de inovație și diferite 

modele care înfloresc în întreaga lume. Poate că este mai bine să ne gândim la incubare ca la o fază 
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decât la un model definit în sine. Cadrele de sprijin care au apărut par să se împartă în grupuri și, deși 

nicio tipologie nu va fi perfectă, am dezvoltat o clasificare de bază. Unele sunt organizații constituite în 

mod oficial, în timp ce altele sunt programe în cadrul altor organizații. Aceste grupuri sunt:  

● Acceleratori de impact. 

●Spații de co-lucrare pentru întreprinderi sociale. 

●Academii de întreprinderi sociale. 

●Rețele de impact angel 

●Premii pentru inovare socială. 

Deși această lucrare datează din 2014, în urma cercetărilor noastre efectuate la nivel european în 2020, 

suntem acum în măsură să confirmăm că aceste cinci categorii sunt aceleași și în prezent. 
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Capitolul 2. Cercetare și premise pentru ghid și kitul de instrumente 

 

2.1. Bazele cercetării 

 

Cercetarea pentru acest produs intelectual se bazează, printre alte surse de documentare, pe 32 de 

studii de caz elaborate cu privire la incubatoare, hub-uri, instrumente financiare sau întreprinderi 

sociale. Interviurile au fost realizate în Polonia, Italia, Franța, Spania, Belgia, România, Cipru și Franța. 

Din interpretarea studiilor de caz am cules informații despre experiența locală a mediului antreprenorial 

social, nevoile, provocările, lecțiile învățate și recomandările care au fost făcute, în domeniul respectiv. 

În afară de aceasta, avem o idee bună despre metodele de incubare care sunt cele mai comune și cele 

mai de succes și am descoperit punctele forte și punctele slabe din domeniu.  

O altă sursă de documentare a fost reprezentată de cele 3 modele de incubare socială dezvoltate în 

România, Cipru și Italia. Aceste 3 documente ne oferă o perspectivă mai largă asupra mediului 

antreprenorial social. Deoarece aceste 3 țări se află în diferite stadii de dezvoltare, prin citirea 

rapoartelor, putem observa cum diferă nevoile și luptele țărilor în etape contrastante de evoluție 

economică și socială.  

De asemenea, pentru a înțelege mai bine mediul antreprenorial social, au fost elaborate 3 note de 

politică, câte una în fiecare țară în care a fost creat modelul social de incubare (România, Cipru și Italia). 

Din nou, fiecare policy brief reflectă nivelul și stadiul în care se află fiecare țară în acest moment. Aceste 

3 documente oferă mai multă claritate și se concentrează asupra concluziilor și recomandărilor făcute 

după studierea mediului antreprenorial social local. 

Toate interviurile, cazurile de studiu, rapoartele de politici și modelele de incubare socială sunt anexate la 

prezentul ghid și la kitul de instrumente, pentru o cercetare mai amplă. 

 

2.2. Modele de incubare socială în România, Cipru și Italia 

 

În urma cercetării noastre, suntem în măsură să prezentăm modelele/ tipurile care au apărut în România, 

Italia și Cipru. 
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2.2.1. Modelul român de incubare socială 

 

 

În ultimii cincisprezece ani, afacerile sociale reprezintă unul dintre principalii factori de incluziune socială 

și dezvoltare comunitară în România. Afacerile sociale, și în special întreprinderile sociale, sunt 

considerate un panaceu pentru diverse probleme sociale precum sărăcia, șomajul, ocuparea forței de 

muncă a persoanelor vulnerabile. Acestea reprezintă un instrument activ al politicii de incluziune socială, 

în principal datorită rolului lor în incluziunea socială dezvoltat prin intermediul Fondului Social European.  

Studiul Modele de incubare a întreprinderilor sociale în România își propune să analizeze mecanismele și 

serviciile de incubare și accelerare pentru întreprinderile sociale pe baza nevoilor de dezvoltare ale 

acestora și a principalelor provocări cu care se confruntă. Este primul studiu dedicat analizei serviciilor și 

metodelor de incubare a afacerilor sociale din România care are ca obiective: 1) Identificarea modelelor 

de incubare pentru antreprenori sociali și întreprinderi sociale; 2) Identificarea serviciilor oferite de 

organizațiile care desfășoară activități de incubare și accelerare pentru antreprenori sociali și 

întreprinderi sociale; 3) Analiza nevoilor antreprenorilor sociali/întreprinderilor sociale. 

Modelele de incubare socială din România au fost analizate prin intermediul unei metodologii extinse 

care include diverse metode de colectare a datelor: documentare, analiză de date secundare, analiză de 

politici publice, interviuri aprofundate cu reprezentanți ai întreprinderilor sociale (12) și incubatoare de 

afaceri (4) și studii de caz cu incubatoare de afaceri (4). 

 

Afaceri sociale în România 

Spectrul afacerilor sociale din România include în principal întreprinderile sociale, așa cum sunt ele 

definite în legislație, dar și alți agenți economici care generează impact asupra societății, mediului și 

comunităților locale și care îndeplinesc criteriile privind impactul social, utilizarea surplusului economic 

și guvernanța democratică. Eticheta de întreprindere socială include o varietate de organizații precum 

cooperative, fonduri de ajutor reciproc, organizații neguvernamentale care desfășoară activități 

economice sau companii care au obiective sociale și îndeplinesc alte criterii specifice. Întreprinderile 

sociale sunt entități ale economiei sociale care trebuie să îndeplinească criteriile generale și alte criterii 

specifice legate de beneficiarii activităților desfășurate prin intermediul obiectivelor sociale (numai 



 
 
 
 
 
 

15 
 

membri sau și nemembri), distribuirea a 90 % din profit în vederea realizării scopului social și a rezervei 

statutare, implicarea în procesul de guvernanță și a altor părți interesate.  

Cadrul de politici publice dedicat întreprinderilor sociale din România include legislația generală dedicată 

economiei sociale, cea specifică fiecărui tip de entități de economie socială, precum și măsurile conexe 

care vizează întreprinderile sociale sau întreprinderile cu impact asupra comunității. Cadrul general de 

politici publice este reprezentat de Legea nr. 219/2015 a economiei sociale, care oferă o recunoaștere a 

entităților care respectă anumite principii, indiferent de forma lor juridică. 

În România, între 2010 și 2015, numărul entităților de economie socială a crescut cu aproximativ 3000, 

de la 7687 la 10236 (inclusiv asociații și fundații cu activități economice, cooperative, ajutoare mutuale). 

În 2010, acestea au angajat peste 44000 de persoane (CSDF, 2017; Comisia Europeană, 2019). 

Principalele provocări cu care se confruntă întreprinderile sociale din România se referă la asigurarea 

finanțării unei întreprinderi sociale în etapa de postdeclanșare, la lipsa programelor de dezvoltare a 

întreprinderilor sociale, la absența unui cadru juridic adecvat pentru acest tip de întreprinderi și la nevoia 

de digitalizare. 

 

Fonduri pentru întreprinderi sociale în România 

Sursele de finanțare pentru afacerile sociale din România în 2020 sunt: - sursele de finanțare pentru 

afaceri sociale în România: Fonduri europene (prin Programul Operațional Capital Uman, PNDR), fonduri 

publice (programul Start-Up), fonduri private (Lidl, ASHOKA). Principala sursă de finanțare a 

întreprinderilor sociale sunt fondurile europene, care se axează pe faza de start-up, nu pe dezvoltarea 

de noi produse/servicii de către cele existente. 

Platformele de crowdfunding sunt relativ noi în România în comparație cu alte țări europene. Există trei 

modalități de finanțare a ideilor de afaceri prin intermediul platformelor de crowdfunding - finanțarea 

prin donații, finanțarea cu recompense și finanțarea cu acțiuni.  

În România, un număr foarte mic de platforme de crowdfunding sunt active în prezent. Serviciile pe care 

acestea le oferă sunt similare de la o platformă la alta, printre care: acces facil la comunități de potențiali 

investitori, validarea ideii de afaceri sau credibilizarea cauzei susținute, promovarea cauzei/ideii de 

afaceri, feedback constructiv din partea potențialilor investitori, expunere mediatică, consultanță pentru 

parcurgerea pașilor legali privind investiția. 
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Modele de incubare socială în România 

Având în vedere că acest concept este unul foarte nou, nu putem spune că există un model de incubare. 

Inițiativele existente îi ajută pe antreprenori să își înființeze compania, le oferă un spațiu de lucru (contra 

cost) și îi introduc în baza de date a incubatorului social pentru a-și crea o rețea. În același timp, nu există 

un model care să includă "etape" sau "pași esențiali" în dezvoltarea unei afaceri ca un ghid de bune 

practici. Unele incubatoare beneficiază de experiența organizațiilor interne, iar apoi procesul de incubare 

este structurat în funcție de obiectivele acestora, altele se concentrează pe dezvoltarea în ceea ce 

privește începerea activității, obținerea de finanțare pentru start-up-uri și mai puțin pe dezvoltarea 

propriu-zisă. 

 

Cadrul juridic 

Conceptul de incubator de afaceri este unul nou în România, motiv pentru care nu există un cadru legal 

pentru acest tip de activitate. 

 

Metode de incubare socială 

În România, studiul a identificat două categorii de programe: 1) pentru start-up și 2) pentru dezvoltarea 

afacerilor sociale și sprijinirea antreprenorilor sociali, cum ar fi incubatoarele și acceleratoarele de 

afaceri.  

Programele care oferă sprijin în etapa de start-up pentru dezvoltarea unei afaceri sociale oferă ca 

principale servicii și oportunități: sesiuni individuale de coaching, mentorat și consultanță; acces la 

metode și instrumente de lucru specifice antreprenoriatului social; ateliere de învățare 360°; generarea 

de idei de afaceri; conectarea internațională cu specialiști, antreprenori, investitori; pilotarea ideilor de 

afaceri; premii în bani; pitch day. 

Programele care oferă sprijin pentru creșterea afacerilor sociale existente sau acceleratoare de afaceri au 

ca principale servicii și oportunități: soluții de finanțare pentru dezvoltarea ideilor de afaceri sau a 

produselor (acces la finanțări europene, premii, burse, pitch-uri către investitori Business Angels); 

conectare industrială pentru implementare, precum și laboratoare comunitare pentru prototipuri; servicii 

de marketing, SEO, vânzări și filmări de clipuri pentru crowdfunding; coaching/mentoring individual; 

consultanță peer-to-peer și expertiză tehnică; evaluarea modelului de afaceri, a echipei, audit financiar; 

interacțiune cu mentori internaționali, networking cu start-up-uri internaționale; analiză de piață în țările 

vizate pentru scalare și contacte specializate; planificare efectivă (plan de intrare pe piață, studiu de 
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fezabilitate, previziuni financiare); interacțiune cu investitori și antreprenori internaționali pentru 

dezvoltarea proiectelor; pregătirea și lansarea pe piață a afacerilor; educație/formare antreprenorială. 

 

Tipurile de întreprinderi sociale incubate 

Tipul de întreprinderi incubate depinde foarte mult de donatorul lor. Întreprinderile sociale sprijinite din 

fonduri europene au ca scop includerea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile, 

deoarece sunt considerate un instrument de incluziune socială și profesională. Astfel, procesul de 

incubare ar trebui să includă și consultanță privind angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile 

(tineri NEETs, persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, șomeri de lungă durată etc.). Serviciile 

oferite au inclus: formare în domeniul antreprenoriatului social, mentorat, consultanță, acompaniere în 

implementarea planului de afaceri.  

În cazul finanțărilor oferite de donatori privați, numărul este mai mic și din cauza fondurilor mult mai mici 

disponibile. Mulți dintre donatorii privați au inclus această activitate în activitățile de responsabilitate 

socială corporativă, ceea ce face ca fondurile disponibile să fie mai mici. 

 

Acoperirea geografică 

Majoritatea incubatoarelor funcționează la nivel național, în sensul că întreprinderile selectate nu sunt 

evaluate în funcție de regiune, ci în funcție de planurile de afaceri. 

 

Nevoile de incubare identificate 

În cadrul studiului au fost identificate două nevoi care nu sunt acoperite de procedurile și procesele de 

incubare: legătura cu autoritățile publice și spațiile dotate corespunzător pentru dezvoltarea unei afaceri. 

 

Lecții învățate 

În ceea ce privește platformele de crowdfunding, este necesară o mai bună înțelegere și o mai bună 

reglementare a activității acestora. Cu excepția finanțării prin donații, alte tipuri de activități de 

crowdfunding - finanțarea cu recompense și finanțarea cu acțiuni - nu sunt foarte reglementate. 

Dezvoltarea domeniului necesită, de asemenea, o înțelegere a modului în care acesta funcționează. 

Acest lucru necesită o analiză a reglementărilor existente și o îmbunătățire a acestora. 
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Lecțiile învățate de organizațiile care fac incubatoare pentru afaceri sociale în România sunt diverse și 

depind foarte mult de cerințele finanțatorilor, mai ales în cazul celor publici. În același timp, este o 

provocare și asigurarea unei finanțări adecvate pentru incubarea afacerilor sociale. Atât în cazul 

fondurilor publice, cât și al celor private, componenta de servicii de incubare este redusă ca pondere în 

bugetul total. 

 

Provocări 

Programele de incubare și de accelerare sunt subdezvoltate sau nu dispun de servicii precum: acces la 

credite bancare, programe de garantare, fonduri de împrumut, sprijin pentru drepturile de proprietate 

intelectuală și ajutor în ceea ce privește "eticheta de afaceri", sprijin pentru respectarea reglementărilor 

în vigoare. 

 

Principalele concluzii 

Programele de incubare și accelerare existente în România oferă majoritatea tipurilor de servicii descrise 

în definițiile acestor tipuri de organizații: formare și ajutor pentru elemente de bază în antreprenoriat, 

oportunități de networking, sprijin pentru marketing și cercetare, sprijin pentru gestionarea financiară a 

afacerii, dezvoltarea abilităților de prezentare și participare la licitații/concursuri, acces la resurse, 

identificarea de parteneri strategici, business angels și investitori, acces la mentori, consultanță pentru 

tranzacționare. Cu toate acestea, aceste servicii se află în diferite stadii de dezvoltare și de furnizare 

către antreprenori și sunt într-o măsură foarte mică adaptate pentru antreprenorii sociali. Cele mai 

frecvente tipuri de servicii și oportunități oferite sunt: consultanță și mentorat, formare de bază în 

domeniul antreprenoriatului, crearea de rețele, finanțare pentru dezvoltarea afacerii din fonduri 

europene sau private (granturi, premii). Serviciile dezvoltate într-o măsură mai mică sunt: ateliere de 

învățare 360⁰, generarea de idei de afaceri, conexiuni internaționale cu specialiști / antreprenori / 

investitori, pilotarea ideilor de afaceri. 

Alături de serviciile oferite de programele de incubare și accelerare se regăsesc și acele servicii care nu 

pot fi oferite întreprinderilor sociale, cum ar fi: accesul la credite bancare, programe de garantare, 

fonduri de împrumut, sprijin pentru drepturile de proprietate intelectuală, sprijin pentru crearea unei 

culturi organizaționale și a unor reguli de lucru în interiorul și exteriorul întreprinderii sociale, sprijin 

pentru respectarea reglementărilor în vigoare. În plus, serviciile care vizează etica în afaceri nu sunt 

suficient de dezvoltate. 
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Spațiile fizice dedicate incubatoarelor sau acceleratoarelor sociale sunt extrem de limitate, majoritatea 

activităților oferite de entități sunt atribuite fie pe principiul competitivității, fie pe sesiuni de program, 

fără a exista un format permanent prin care acestea să poată fi prestate. 

În același timp, serviciile de sprijinire a afacerilor sociale oferite de instituțiile publice sunt deficitare din 

cauza înțelegerii limitate a domeniului și a importanței acestuia. Este nevoie de îmbunătățirea capacității 

instituțiilor publice de a oferi informații despre și pentru întreprinderile sociale, de a le oferi sprijin atât 

pentru înființare, cât mai ales pentru dezvoltarea produselor și serviciilor lor, de a crea un spațiu de 

schimb de idei etc. Entitățile care gestionează subvențiile din Fondul Social European (FSE) pentru 

întreprinderile sociale oferă serviciile specificate în orientările de finanțare, care sunt foarte limitate din 

punct de vedere cantitativ și calitativ. 

 

Principalele recomandări 

Pentru a dezvolta serviciile de incubare a întreprinderilor sociale în România, autoritățile publice ar 

trebui să adopte câteva măsuri specifice: 

1. Să finanțeze dezvoltarea incubatoarelor și acceleratoarelor regionale pentru întreprinderi sociale. 

Aceste incubatoare ar putea fi dezvoltate de instituții publice sau private, iar scopul lor va fi acela de a 

oferi servicii pentru întreprinderile sociale aflate la început sau în curs de dezvoltare: formare, ajutor 

pentru elemente de bază în antreprenoriat, oportunități de relaționare, sprijin pentru marketing și 

cercetare, sprijin pentru gestionarea financiară a afacerii, dezvoltarea abilităților de prezentare și 

participarea la licitații/concursuri, acces la resurse, identificarea de parteneri strategici, business angels 

și investitori, acces la mentori, consultanță pentru comerț, acces la credite bancare, programe de 

garantare, fonduri de împrumut, sprijin pentru drepturile de proprietate intelectuală, sprijin pentru 

crearea unei culturi organizaționale și a unor reguli de lucru în interiorul și exteriorul întreprinderii 

sociale, sprijin pentru respectarea reglementărilor în vigoare. Incubatoarele regionale vor avea activități 

specifice de promovare a activităților întreprinderilor sociale în rândul mediului de afaceri și al populației 

în general, pentru a le susține activitățile. Aceștia ar putea administra diverse scheme de subvenții 

pentru întreprinderile sociale în funcție de nevoile specifice ale acestora în regiune și ar putea încheia 

parteneriate cu instituții financiare pentru a oferi credite pentru noile produse/servicii dezvoltate de 

întreprinderile sociale. 

2. Să creeze un ax specific în cadrul programelor operaționale care ar trebui să sprijine dezvoltarea 

incubatoarelor locale pentru întreprinderile sociale și să includă, de asemenea, spații de co-working. 

Aceste spații de co-working reprezintă una dintre principalele nevoi menționate de întreprinderile 

sociale. 
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3. Să diversifice gama de servicii de incubare oferite întreprinderilor sociale în cadrul programelor de 

finanțare (în principal Programul Operațional Capital Uman).   

4. Să includă acțiuni specifice pentru întreprinderile sociale în cadrul programelor dedicate 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

 

2.2.2. Modelul cipriot de incubare socială 

 

 

Scopul raportului este de a oferi un model de incubare a întreprinderilor sociale, care să corespundă 

nevoilor specifice ale antreprenorilor din Cipru. O serie de abordări utilizate în cadrul cercetării au 

combinat analiza datelor primare și secundare provenite din cercetări documentare, interviuri 

aprofundate, analiza studiilor de caz și analiza politicilor publice. 

 

Întreprinderile sociale în Cipru 

Legea privind întreprinderile sociale, elaborată în 2017 și adoptată de Parlament în decembrie 2020, 

reglementează înregistrarea întreprinderilor prin specificarea criteriilor pe care o persoană fizică sau 

juridică trebuie să le îndeplinească pentru a se înregistra ca întreprindere socială. Tipurile de entități și 

criteriile care trebuie îndeplinite pentru ca o întreprindere socială să fie considerată ca atare includ 

societățile înregistrate în temeiul Legii societăților comerciale, societățile cooperative în temeiul Legii 

privind societățile cooperative și alte întreprinderi, indiferent de forma lor juridică, care sunt în măsură 

să documenteze autorității competente, partenerilor și clienților lor, că sunt menite să aibă un impact 

pozitiv asupra societății.  

Deși Parlamentul a adoptat legea în decembrie 2020, principalele provocări la momentul redactării 

raportului erau lipsa unui cadru juridic și a unor reglementări care se aflau încă în Parlament; și lipsa 

fondurilor și a sprijinului specific pentru întreprinderile sociale. 
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Fonduri pentru întrepinderile sociale în Cipru 

Lipsa unui cadru juridic și a unui cadru politic pentru întreprinderile sociale din Cipru la momentul 

redactării raportului a dus la absența unor scheme de sprijin finanțate din fonduri publice concepute 

special pentru întreprinderile sociale. Cu toate acestea, în prezent sunt puse în aplicare mai multe 

scheme și programe. Întreprinderile sociale pot participa în calitate de beneficiari în cadrul acestor 

scheme. În plus, în ianuarie 2018, Cipru a elaborat Planul de acțiune pentru dezvoltarea ecosistemului 

întreprinderilor sociale, care include măsuri și stimulente pentru activarea sau extinderea 

întreprinderilor sociale în Cipru.  

În pofida eforturilor depuse începând cu 2016 pentru instituirea finanțării colective (crowdfunding), în 

prezent aceasta este limitată sau inexistentă. În 2020, Comisia cipriotă pentru valori mobiliare și burse a 

emis o directivă privind crowdfundingul. 

 

Cadrul juridic 

La momentul redactării raportului, nu exista un cadru juridic în vigoare pentru incubarea socială. Cu toate 

acestea, legea privind întreprinderile sociale a fost adoptată de Parlament în decembrie 2020, dar nu a 

fost pusă în aplicare de atunci. 

 

Metode de incubare socială 

Lipsa de experiență și de cadru pentru întreprinderile sociale în Cipru limitează diversitatea și domeniul 

de aplicare a metodelor de incubare. Metodele de incubare socială din Cipru se concentrează pe 

furnizarea de servicii de sprijin pentru antreprenorii sociali, dar serviciile lor sunt de natură mai generală, 

lipsindu-le un conținut specializat și personalizat. 

 

Tipuri de întreprinderi sociale incubate 

Cele mai multe dintre întreprinderile sociale incubate par să aibă o orientare ecologică, concentrându-se 

pe reciclare, producție responsabilă, servicii și produse ecologice, turism durabil, agroturism și servicii 

digitale. Întreprinderile sociale care abordează probleme sociale par să fie în creștere. 

  



 
 
 
 
 
 

22 
 

Acoperire geografică 

Toate districtele din Cipru, inclusiv zonele rurale, par a fi implicate în industria întreprinderilor sociale, 

unele mai mult decât altele, cum ar fi Nicosia. 

 

Nevoile de incubare identificate 

Există o lipsă de capital pentru întreprinderile nou înființate și o lipsă de sprijin din partea administrației 

locale, în ceea ce privește educația și formarea. 

 

Lecții învățate 

Lipsa unui cadru juridic a jucat un rol major în lipsa de creștere a întreprinderilor sociale, în timp ce lipsa 

de sprijin din partea guvernului este un factor descurajator pentru întreprinderile sociale. 

 

Provocări 

Absența unui cadru juridic în Cipru a reprezentat o provocare majoră până în decembrie 2020. Legea nu a 

fost încă pusă în aplicare. Lipsa de familiaritate cu conceptul de întreprinderi sociale este, de asemenea, 

una dintre provocările cheie. 

 

Principalele concluzii 

Deși Cipru a făcut progrese recent prin adoptarea legii privind întreprinderile sociale, legislația este încă 

foarte nouă și nu a fost încă pusă în aplicare. De asemenea, cadrul de incubare socială este un concept 

relativ nou, iar absența unui cadru juridic și a unor politici la momentul redactării raportului, precum și 

lipsa de finanțare la nivel național au fost identificate ca fiind principalele probleme care trebuie 

abordate. Lipsa unei experiențe extinse limitează domeniul de aplicare și diversitatea metodelor de 

incubare oferite. 
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Principalele recomandări 

Guvernul cipriot trebuie să avanseze în crearea unui mediu antreprenorial social în Cipru, prin punerea în 

aplicare a legii privind întreprinderile sociale. De asemenea, societatea cipriotă trebuie să facă din 

crearea și funcționarea unui astfel de tip de întreprindere o prioritate, ceea ce necesită o analiză a 

legislațiilor și politicilor propuse, un cadru analitic al incubatoarelor de întreprinderi sociale existente și a 

lacunelor acestora. 

 

2.2.3. Modelul italian de incubare socială 

 

 

Incubatoarele joacă un rol central în aceste activități de sprijin și încurajează echipele antreprenoriale și 

start-up-urile să supraviețuiască și să se dezvolte prin furnizarea mai multor servicii, de la spațiu și capital 

până la formare și sprijin pentru capitalul uman. Ca și întreprinderile cu scop lucrativ, întreprinderile 

sociale au nevoie, de asemenea, de anumite politici, sprijin economic și structuri care să le ajute să se 

dezvolte, atât în faza de demarare, cât și în cadrul etapelor de dezvoltare a activităților lor, astfel încât 

incubatoarele sociale joacă un rol important în acest domeniu. Acest document definește și analizează 

incubatoarele care sprijină în principal întreprinderile nou-înființate cu un impact social semnificativ. 

Scopul acestui document este de a prezenta aspectele critice ale sistemului de incubatoare sociale din 

Italia, politicile existente și cele care ar putea sprijini mai bine dezvoltarea acestora. 

 

Întreprinderile sociale în Italia 

În ultimii ani, întreprinderile sociale au crescut în mod constant ca mărime și relevanță și au atras un 

interes considerabil din partea unei serii de părți interesate, inclusiv cercetători, factori de decizie 

politică, guverne, instituții internaționale și intermediari financiari în majoritatea țărilor europene, 

deoarece economia socială și afacerile sociale sunt văzute ca fiind răspunsul la schimbările economice, 

sociale și culturale rapide.  

În ceea ce privește Italia, termenul cel mai frecvent utilizat este "al treilea sector", urmat de "sectorul 

non-profit" și, în cele din urmă, de "economie socială". Acesta din urmă îl definește mai detaliat, luând în 

considerare organizațiile societății civile distincte de așa-numitul prim sector (statul și administrația 
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publică), precum și de cel de-al doilea sector (societăți comerciale cu scop lucrativ). Fiecare concept 

utilizat pentru a defini domeniul are propria sa importanță, începând cu primul: economia. Ca în orice 

sector economic, actorii din economia socială produc bunuri și servicii. În această adevărată creație de 

valoare economică, alianța cu socialul, societatea și solidaritatea este cea care face diferența! Economia 

socială repune ființa umană în centrul proiectului său și își dezvoltă activitatea productivă în serviciul 

interesului general (așa-numitul "bine comun"). 

Fenomenul întreprinderilor sociale din Italia este unul dintre cele mai avansate din Europa. Ecosistemul 

său este bogat, bine dezvoltat și diversificat și poate conta pe sprijinul instituțiilor publice locale și 

naționale, precum și pe sisteme eficiente de sprijin reciproc (consorții). În Italia - indiferent de forma 

juridică - există aproximativ 100 000 de întreprinderi sociale care implică peste 850 000 de lucrători și 

1,7 milioane de voluntari. 

La nivel național, Direcția generală pentru sectorul terțiar și responsabilitatea socială a întreprinderilor 

italiene promovează, dezvoltă și sprijină organizațiile din sectorul terțiar și întreprinderile sociale cu 

activități, proiecte și inițiative desfășurate la nivel național și european de către organizațiile din sectorul 

terțiar în colaborare cu: Administrații centrale, autorități teritoriale, organisme comunitare și 

internaționale, școli, universități, întreprinderi. 

Principalul cadru de politici publice dedicat întreprinderilor sociale și afacerilor sociale din Italia include 

legislația referitoare la economia socială și este reprezentat de Decretul legislativ nr. 112/2017, denumit 

și "Reforma celui de-al treilea sector", care așteaptă încă aprobarea Comisiei Europene. Al treilea sector 

identifică nu numai întreprinderile sociale, ci și cooperativele sociale și consorțiile acestora, cu excepția 

fundațiilor bancare.  

Decretul definește întreprinderea socială ca fiind orice organizație privată, care desfășoară în mod stabil 

și principal o activitate antreprenorială "în interes general", fără scop lucrativ și cu scopuri civice, de 

solidaritate și de utilitate socială. 

 

Fonduri pentru întreprinderi sociale în Italia 

Întreprinderile sociale din Italia au acces la diferite forme de finanțare, care provin de la diferite niveluri: 

1. La nivel european: 1. Programul UE pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), 2. 

Fondul pentru investiții strategice (EFSI) 3. Fondul social european. 

2. La nivel național: Ministerul Dezvoltării Economice finanțează diseminarea și consolidarea 

economiei sociale la nivel național.  
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3. La nivel regional: multe regiuni deschid cereri de propuneri pentru întreprinderi sociale. 

4. Fundații bancare și nebancare, cum ar fi Cariplo, Intesa San Paolo Group, Fondazione con il Sud 

O altă oportunitate de finanțare este posibilă prin crowdfunding, practica "găsirii de fonduri prin 

intermediul mulțimii", adică o formă de microfinanțare de jos în sus, bazată pe ajutorul binefăcătorilor 

care aleg să investească în mod liber, inspirați de proiect și de ideea propusă. 

 

Cadrul juridic 

INCUBATORUL DE ANTREPRENORIAT SOCIAL este un instrument capabil să sprijine atât demararea de 

noi inițiative de antreprenoriat social, cât și consolidarea și dezvoltarea celor existente, oferind servicii 

de consultanță, activități de formare și instrumente de cunoaștere a teritoriului. 

Incubatorul de întreprinderi sociale este un instrument de susținere și dezvoltare a celui de-al treilea 

sector, care găzduiește servicii și activități pentru dezvoltarea unei economii bazate pe solidaritate și 

poate reprezenta formula de dezvoltare a întreprinderilor nonprofit, oferind o serie de servicii integrate 

de sprijin pentru susținerea conceperii sprijin pentru concepere, naștere și dezvoltare. 

În Italia, legea care reglementează incubatoarele a fost introdusă prin articolul 25 alineatul (5) din DL 

179/2012 și este definită în detaliu prin decretul ministerial din 22 decembrie 2016. 

 

Metode de incubare socială 

Scopul incubatorului de întreprinderi sociale1: 

1. experimentarea unor metode inovatoare de promovare a dezvoltării locale și de promovare a 

integrării sociale a persoanelor prin însoțirea creării de activități economice autonome; 

2. de a disemina o cultură de afaceri orientată spre dezvoltarea durabilă și spre 

disemineze o cultură de afaceri orientată spre dezvoltarea durabilă și apariția unor noi entități 

productive; 

                                                           
1 Dario Carrera, Marco Meneguzzo, Alessandro Messina,”Incubatori di impresa sociale, volano di sviluppo locale”, 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%

20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf 

https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf
https://art.torvergata.it/retrieve/handle/2108/41767/59898/Carrera%2cMeneguzzo%2cMessina_2008__Incubatori%20di%20impresa%20sociale%2c%20volano%20di%20sviluppo%20locale.pdf
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3. consolidarea sistemului teritorial prin valorificarea identității și vocațiilor locale, a instituțiilor, a 

culturii și tradițiilor, a tradițiilor de producție locală, a forțelor de producție și a resurselor umane locale, 

a mediului; 

4. să promoveze rețele virtuoase între întreprinderi sociale și mici, întreprinderi responsabile, lanțuri de 

aprovizionare și ecosisteme de producție capabile să genereze efecte pozitive 

5. externalități pozitive pentru teritoriile de referință. 

6. să ridice nivelul de competențe al noilor antreprenori sociali și al operatorilor întreprinderilor sociale 

incubate; 

7. să sistematizeze și să organizeze colectarea de date și informații privind sectorul terțiar local pentru o 

cunoaștere completă a teritoriului de către cei incubați și promotorii incubatorului (de exemplu: 

autoritățile locale); 

8. să faciliteze accesul la credite și la alte forme de finanțare - inclusiv la credite mutuale 

9. diseminarea conceptului de întreprindere socială și a modelului de incubator către diverse categorii 

de actori locali 

Incubatoarele pun la dispoziția start-up-urilor birouri, spații, mobilier, acces la infrastructură, internet și 

laboratoare de informatică. Pentru unele incubatoare, oferirea posibilității întreprinderilor incubate de a 

funcționa în incinta lor este singurul serviciu real furnizat. În ceea ce privește furnizarea de resurse fizice, 

incubatoarele concurează cu parcurile științifice și tehnologice și, uneori, cu agențiile imobiliare. Pe 

lângă infrastructură, incubatoarele pot oferi, de asemenea, servicii de secretariat, recepție, poștă, 

asistență IT etc., precum și o serie de alte servicii. Deși aceste servicii organizatorice și administrative nu 

sunt complexe sau avansate din punct de vedere tehnologic, ele permit tinerilor antreprenori să își 

concentreze resursele pe dezvoltarea propunerii de valoare. 

De asemenea, incubatoarele oferă apoi resurse de natură financiară care permit accesul la capitalul de 

risc, fie prin fonduri proprii, fie prin fonduri ale agențiilor imobiliare sau prin coinvestiții constituite cu 

contribuții de la investitori externi. În general, ținta incubatoarelor sunt întreprinderile care au nevoie de 

fonduri pentru a-și asigura continuitatea în fazele foarte timpurii ale dezvoltării lor (capital de pornire). 

Principalii concurenți în activitatea de finanțare sunt business angels, capitaliștii de risc specializați în 

furnizarea de capital de pornire și societățile de investiții. Deși, de foarte multe ori, relația dintre acești 

actori este una de colaborare. 

Incubatoarele ajută frecvent întreprinderile nou-înființate să elaboreze un plan de afaceri și oferă servicii 

profesionale, cum ar fi contabilitate, asistență juridică și fiscală, cercetare, management, sprijin 
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strategic, precum și servicii administrative care contribuie la eficientizarea sarcinii organizaționale a 

celor care înființează noua întreprindere. 

Unele incubatoare reușesc să identifice în exterior, dar și în interior, actori-cheie pentru succesul 

întreprinderilor incubate. Întreprinzătorii aspiranți nu au întotdeauna relațiile potrivite pentru a-și 

dezvolta ideea de afaceri și pentru a găsi resurse financiare; rețeaua poate fi furnizată de incubator sau 

poate proveni din experiența acestuia sau a managerilor săi individuali. 

INCUBATORUL DE ANTREPRENORIAT SOCIAL este un instrument capabil să sprijine atât demararea de 

noi inițiative de antreprenoriat social, cât și consolidarea și dezvoltarea celor existente, prin oferirea de 

servicii de consultanță, activități de formare și instrumente de cunoaștere a teritoriului. 

Incubatorul de întreprinderi sociale este un instrument de susținere și dezvoltare a celui de-al treilea 

sector, care găzduiește servicii și activități pentru dezvoltarea unei economii solidare și poate reprezenta 

formula de dezvoltare a întreprinderilor non-profit, oferind o serie de servicii integrate de susținere a 

conceperii sprijin pentru concepere, naștere și dezvoltare. 

Incubatoarele sociale consideră că oferta de evaluare a impactului social și de servicii de formare și de 

consultanță în materie de CSI și de etică în afaceri este mai relevantă decât afacerile și întreprinderile 

mixte. 

 

Tipurile de întreprinderi sociale incubate 

● Incubatoare de afaceri - 0% din incubate cu impact social semnificativ în comparație cu totalul 

● Incubatoare mixte - de la 1 la 50% din întreprinderile incubate cu impact social semnificativ în 

comparație cu numărul total de întreprinderi 

● Incubatoare sociale - peste 50% din întreprinderile incubate cu impact social semnificativ în 

comparație cu totalul întreprinderilor incubate 

Din punct de vedere al naturii juridice, constatăm: 

● Incubatoare publice: organizații gestionate exclusiv de administrații sau organisme publice, adesea 

prin crearea de companii regionale "in-house". 

● Incubatoare public-private: organizații ai căror membri includ atât entități publice, cât și private. 

● Incubatoare private: organizații gestionate exclusiv de entități private. 
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Acoperire geografică 

Aproape 60% din populația incubatoarelor de afaceri se află în nordul Italiei, în special 38,9% în regiunile 

de nord-vest. Lombardia este regiunea care găzduiește cel mai mare număr de incubatoare, 25,3 % în 

total, urmată de Toscana 9,9 % și Emilia Romagna 9,3 %. 

 

Lecțiile învățate și provocările 

Rezultatul acestui raport arată că lista incubatoarelor cu impact social "pur" din Italia este destul de 

scurtă; nu există mai mult de 10 dintre ele; majoritatea sunt hibride, iar între 1 și 50 % dintre 

întreprinderile cu un impact social semnificativ au fost incubate ca parte din total. Prin urmare, în 

general, lipsește un program specific pentru dezvoltarea și sprijinirea întreprinderilor sociale, în special 

în faza de înființare.  

Din experiența noastră, există uneori o lipsă de conștientizare a ceea ce este inovarea socială și a 

modului de a o realiza prin intermediul unor noi modele și metodologii participative și ascendente; 

procese și instrumente de proiectare în comun. Prin urmare, căile de incubare adaptate pentru a pune 

pe picioare start-up-uri cu impact social ar trebui să includă consolidarea capacităților în ceea ce privește 

abordările și instrumentele metodologice înainte de a începe chiar proiectarea modelului de afaceri. 

Conform ultimului raport Social Impact Outlook publicat de Tiresia - centrul de cercetare al Politecnico di 

Milano - investițiile de impact în Italia sunt caracterizate în prezent de o asimetrie puternică și curioasă: 

mai mult capital decât cerere. La un capital de impact de 210,5 milioane de euro - care ar putea ajunge la 

400 în trei ani - ar trebui să existe doar 627 de întreprinderi sociale pregătite să primească investiții. 

Printre acestea se numără cooperativele sociale, întreprinderile sociale statutare, startup-urile sociale și 

societățile de utilitate publică. 

 

Principalele concluzii și recomandări 

Printre instrumentele puse în aplicare de administrația publică și de actorii privați - în special la nivel local 

- incubatorul de întreprinderi sociale este cu siguranță inovator. Nu numai ca instrument eficient de 

sprijinire a întreprinderilor sociale, ci și prin orientarea sa către obiective care nu sunt încă pe deplin 

definite, cum ar fi întreprinderile sociale, care sunt recunoscute ca realități productive capabile să 

influențeze modul de funcționare a sistemului de producție și comercial și modus vivendi-ul teritoriului 

de referință.  
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2.3. Nevoile, provocările și cerințele întreprinderilor sociale în Europa 

 

 

Pe baza cercetărilor noastre, putem afirma că rezultatele noastre sunt în conformitate cu raportul 

Comisiei Europene - Impactul inițiativei Comisiei Europene privind întreprinderile sociale (SBI) și 

acțiunile de urmărire a acesteia (noiembrie 2020) și concluzionăm că nevoile și provocările comune ale 

întreprinderilor sociale din Europa sunt legate, în mod justificat, de nivelul de dezvoltare al țării în care 

își au sediul. Luând în considerare acest aspect, provocările și nevoile pe care cercetarea le-a descoperit 

sunt aproape aceleași, dar au un impact diferit asupra rezultatelor în funcție de stadiul de dezvoltare al 

întreprinderilor sociale. 

Deși putem observa un progres pentru întreprinderile sociale în Europa, în sensul că multe țări au 

adoptat o nouă legislație pentru a sprijini crearea acestui tip de întreprinderi și au creat politici definitive 

pentru a sprijini dezvoltarea acestora, arena europeană este încă divizată.   

În primul rând, am identificat o nevoie de cooperare eficientă cu autoritățile publice; un cadru juridic 

comun al afacerilor sociale nu există la nivel european supranațional și, în același timp, multe țări nu au 

încă reglementări naționale sau locale în ceea ce privește definirea și clasificarea diferitelor tipuri de 

afaceri sociale, astfel încât nu putem corela cele două niveluri într-unul european comun.  

În al doilea rând, diversitatea din cadrul țărilor europene face dificilă corelarea între ele, iar interesele 

diferite din jurul sectorului de afaceri, în general, plasează categoria antreprenoriatului social și mai 

departe de prioritățile actorilor europeni. Nevoia de a lega politica UE privind economia socială de alte 

strategii și obiective politice globale este o consecință firească a acestei diviziuni care trebuie abordată 

de toți actorii. Autoritățile publice din fiecare stat membru trebuie să dezvolte o legătură mai bună cu 

strategiile UE privind economia socială, deoarece acestea sunt cele care adoptă legislația UE, transpun 

legislația și elaborează strategiile naționale în conformitate cu recomandările, directivele și deciziile 

Uniunii Europene.   

În al treilea rând, există o lipsă de corelație între tipurile de activități desfășurate de autorități și nevoile 

comunității. Cererile societăților naționale și ceea ce este încurajat ca fiind necesar nu sunt întotdeauna 

aceleași. Aspectele practice ale activității tind să fie aduse în prim-plan, în timp ce nevoile de context, 

localizare, ținta diferitelor grupuri și sprijin personalizat tind să fie trecute cu vederea în crearea de 

oportunități de finanțare.  
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În continuare, este important să vorbim despre lipsa de finanțare și de educație la nivel european. Există 

un deficit de oportunități de finanțare care sunt oferite pentru afacerile sociale, atât la nivel 

supranațional, cât și la nivel național. Fondurile la nivel european pentru antreprenoriat, în general, sunt 

insuficiente și, de obicei, nu vin împletite cu fondul informațional (de la stat sau la nivel european) 

pentru a susține aceste afaceri și, eventual, a le transforma în afaceri sociale. organizațiile 

neguvernamentale care au dezvoltat afaceri sociale sunt cele care au cel mai mic acces la fonduri de la 

instituțiile de credit. În unele cazuri, afacerile sociale și-au schimbat forma juridică (organizațiile 

neguvernamentale au creat o companie separată pentru afacerea socială pe care o dețin) pentru a avea 

acces la fonduri.  

Din lipsa resurselor umane specializate se observă absența experiențelor comune, a ideii de colectivitate 

europeană comună, o deficiență în ceea ce privește dorința de a înființa o afacere socială, diversificarea 

afacerilor și aptitudinile umane sau o concurență și o creștere sănătoasă, creativitatea și prezența unor 

inițiative sociale disociate de nevoile reale ale pieței. Astfel, am identificat necesitatea atât a creării de 

capacități adecvate pentru factorii de decizie politică, cât și a formării funcționarilor publici în domeniul 

afacerilor sociale. Toate aceste demersuri ar trebui să aibă la bază nevoia de formare profesională și de 

mentorat, precum și ideea că aceste acțiuni fac parte dintr-un ecosistem și sunt dependente unele de 

altele.  

De asemenea, având în vedere marea diversitate a țărilor și distanța mare din punct de vedere 

geografic, absența digitalizării afectează nu doar sfera antreprenoriatului prin îngreunarea procesului de 

creare și menținere a întreprinderii, ci și comunicarea și colaborarea la nivel european, cu alte cuvinte 

trebuie să consolidăm dimensiunea locală și să ținem cont de specificitățile teritoriale. Domeniul 

afacerilor sociale nu poate fi promovat în mod adecvat dacă vorbim de sfera online sau de cea locală. 

Necesitatea de a consolida rețelele de economie socială sunt în legătură directă cu extinderea rețelelor. 

O legătură directă între digitalizare și rețele este evidentă, mai ales în aceste vremuri, în care întâlnirile 

fizice nu sunt permise, și nu numai, ci ar facilita rezultate mai rapide, conexiuni și i-ar ajuta pe cei care ar 

putea să nu aibă resursele sau posibilitățile de a se deplasa. Crearea unor rețele transnaționale de înaltă 

tehnologie ar ajuta acele structuri care depind unele de altele (de exemplu, lanțurile alimentare: de la 

fermieri la entități de distribuție și magazine; informații: de la producătorii de hardware la dezvoltatorii 

de software). 

În cele din urmă, am identificat o deficiență a fondului teoretic și a cercetării oficiale în domeniul 

întreprinderilor sociale, în ceea ce privește cercetările, studiile și, în general, lipsa dezbaterilor și a 

analizelor pe această temă. Avem nevoie nu doar de o examinare a domeniilor afacerilor sociale la nivel 

național, ci mai ales la nivel european, pentru a putea identifica modelele, tendințele și cele mai 

importante nevoi și soluții ale ecosistemului european de afaceri sociale. 
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Alte provocări de impact cu care se confruntă în prezent majoritatea întreprinderilor sociale europene 

includ: adaptarea la lipsa de sprijin financiar și la oportunitățile minime de finanțare; supraviețuirea în 

etapa de demarare a activității; găsirea de investitori și de investitori providențiali, și sunt importante 

pentru a fi abordate în diferite forme și de către diferiți actori (cum ar fi antreprenorii, societatea socială 

și actorii instituționali) pentru a spori succesul întreprinderilor sociale. 

 

2.4. Recomandări pentru întrepinderile sociale la nivel european 

 

Întreprinderile sociale reprezintă o parte importantă a oricărei societăți dinamice, ele abordează 

preocupările sociale și contribuie la abordarea problemelor sociale în beneficiul societății și/sau al unor 

grupuri considerabile de părți interesate. La nivel european, mizele sunt cu atât mai importante din 

perspectiva faptului că aceste probleme sociale comune afectează mai multe grupuri din diferite țări. 

Recomandările noastre acoperă o paletă largă de aspecte, după cum urmează: 

În primul rând, cele mai importante aspecte care trebuie abordate, pentru coeziunea europeană a 

întreprinderilor sociale și pentru coeziunea europeană în general, este crearea unui cadru juridic 

european care să afirme o politică comună în ceea ce privește întregul proces de creare, menținere și 

dezvoltare a întreprinderilor de antreprenoriat social. Acest lucru nu numai că va proteja și va încuraja 

crearea de întreprinderi sociale din punct de vedere juridic, dar regularizarea practicilor comune va 

facilita intrarea antreprenorilor în acest domeniu, având indicații clare cu privire la modul de acțiune. De 

asemenea, o uniformizare clară a practicii la nivel european va încuraja guvernele naționale să își 

formeze propria legislație în ceea ce privește antreprenoriatul social. Însă, un cadru legal nu este 

suficient, avem nevoie de instituții specializate create cu unicul scop de a se implica în mediul 

antreprenorial și în întreprinderile sociale, precum și de a aplica și controla acest cadru. Cu alte cuvinte, 

existența acestor instituții nu ar contribui doar la crearea unei căi de comunicare ușoară între state și 

instituțiile europene, ci ar facilita schimbări rapide în ceea ce privește legislația, deciziile oficiale și 

managementul.  

În urma cercetărilor noastre, am ajuns la concluzia că țările care au o anumită legislație în domeniu au, 

de obicei, un set de criterii stricte care trebuie îndeplinite pentru a fi considerate întreprinderi sociale, 

iar întreprinderile sunt adesea supuse unor cerințe de raportare mai stricte decât întreprinderile 

convenționale cu scop lucrativ. În plus, un cadru juridic clar va facilita înțelegerea pieței în continuă 

schimbare. 

În al doilea rând, statutele afacerilor sociale au fost introduse doar în câteva state, iar fiecare țară și-a 

gestionat propriile definiții și limitări. O legislație mai detaliată și mai universală, cel puțin la nivel 
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european, va îmbunătăți statutul afacerilor sociale și le va conferi mai multă importanță pe piața liberă, 

ceea ce va duce la procese mai complexe pentru afacerile sociale, nu doar la organizații de sine 

stătătoare. De aici, ar trebui să apară o schimbare de mentalitate în ceea ce privește aspectele sociale 

ale afacerilor și delimitări mai clare între afacerile cu impact social și întreprinderile sociale specializate.  

În al treilea rând, comunitățile trebuie să fie văzute ca un ecosistem european, ar trebui alocate mai 

multe resurse pentru a le face mai capabile să se ocupe de toate problemele europene legate de 

antreprenoriatul social. Trebuie să transformăm inițiative precum incubatoarele și acceleratoarele de 

afaceri în instrumente foarte competente și dinamice care să contribuie la dezvoltarea și promovarea 

întreprinderilor sociale în întreaga Europă. Aceste instrumente pot ajuta întreprinderile să fie atât mai 

competitive, cât și să promoveze o comunicare deschisă și să faciliteze accesul în întreaga Europă pentru 

un număr mare de inițiative sociale. Această schimbare necesită o abordare pe două niveluri: una care 

vizează factorii de decizie politică și una pentru profesioniștii din domeniul antreprenoriatului și al 

inițiativelor sociale.   

Desigur, pentru ca această dinamică să aibă loc, este nevoie de o schimbare în modul în care sunt 

tratate, de mai multe resurse financiare, de ajutor și sprijin din partea instituțiilor europene, naționale și 

locale și de o implicare activă din partea experților care dețin know-how și experiență. Încurajăm 

dezvoltarea de politici publice la nivel național (ca strategii naționale de încurajare și susținere a 

dezvoltării mediului antreprenorial, cu aspecte practice, inclusiv înființare, resurse informaționale, 

granturi și proiecte speciale pentru entitățile sociale) și la nivel local, astfel încât nevoile regionale (în 

ceea ce privește tipurile de entități și domeniile de dezvoltare de care regiunile duc lipsă) să fie 

îndeplinite în funcție de specificul fiecărei regiuni. Și pentru ca experții să colaboreze cu factorii de 

decizie politică pentru a îmbunătăți cadrul legal și formal, dar și unii cu alții pentru a avea o viziune de 

ansamblu asupra nevoilor și necesităților. 

Pentru o rețea europeană de oameni și instituții de succes, avem nevoie de o digitalizare convingătoare 

a instrumentelor de comunicare existente. Noi inițiative de legalizare și structurare a informațiilor și a 

modalităților de comunicare sunt vitale pentru dezvoltarea ulterioară, acestea vor spori accesul actorilor 

existenți pe piață și vor încuraja noi participanți să adere, oferind acces la informații, conexiuni și 

inspirație. În plus, se va cultiva un proces de învățare și dezvoltare continuă, precum și o cultură a 

colaborării și se va putea oferi un sprijin mai personalizat. Odată stabilizate în economia locală, 

întreprinderile sociale însele au posibilitatea de a contribui semnificativ la crearea de rețele externe, 

încurajând un efect multiplicator și, în același timp, crescând cifra de afaceri a întreprinderilor incubate. 

De asemenea, instrumentele financiare moderne (cum ar fi metodele de extindere) utilizate de state și 

de antreprenori și procesele de gestionare trebuie să fie mai specifice și mai bine adaptate la nevoile 

locale, naționale și europene.  
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 Mai mult sprijin din partea mediului de afaceri și a guvernelor naționale ale statelor va promova nu doar 

colaborarea între actorii din domeniu, ci și o abordare europeană mai expansivă a parteneriatului, în 

sensul că mai mulți actori înseamnă mai multe idei și bune practici transmise și implicarea actorilor 

statali care transmit un interes general în domeniu.   

În concluzie, pe baza cercetării noastre, putem afirma cu tărie că întreprinderile sociale sunt o parte vitală 

a economiilor și societăților europene și recomandăm o extindere în ceea ce privește interesul, 

finanțarea, implicarea și importanța acordată domeniului antreprenoriatului social. De asemenea, cea 

mai importantă lecție pe care am desprins-o din cercetarea noastră este aceea că, indiferent dacă vorbim 

de măsuri educaționale, de îmbunătățiri în domeniul tehnologiei, al resurselor umane sau al cadrului 

juridic, trebuie să le tratăm ca parte a unui ecosistem, în care toate componentele sunt conectate între 

ele și în care se pot face mari îmbunătățiri dacă creșterea și schimbarea se fac în mod echitabil, în același 

timp și la același nivel de cooperare. 
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Capitolul 3. Model integrat de incubare socială 

 

Din cercetarea noastră am ajuns la concluzia că există mai multe tipuri de incubatoare cu următoarele 

funcții  

❖ Hub-uri fizice și spații de co-working (spațiu deschis cu facilități fizice comune și, adesea, un element 

social, cum ar fi o cafenea, pentru a încuraja crearea de rețele); 

❖ Incubatoare virtuale (spații de lucru partajate online cu acces la consiliere și legături de brokeraj); 

❖ Parcuri de inovare și clustere urbane (colocare geografică cu facilități comune);  

❖ Incubatoare universitare (incubatoare care incubează „spin outs” din universități, cu spații de lucru 

comune, facilități comune și acces la consiliere și legături de brokeraj sprijinite de resursele și rețelele 

proprii ale universităților); 

❖ Incubatoare corporative (incubatoare înființate sau sponsorizate de corporații, cu spații de coworking 

și facilități comune pentru a genera spin-out-uri); 

❖ Incubatoare de risc (incubatoare înființate sau sponsorizate de investitorii de capital de risc, cu spații 

de co-working, facilități comune și acces la finanțare pentru a genera o rezervă de propuneri investibile); 

❖ Programe de mentorat și de dezvoltare a afacerii (adesea programe competitive și bazate pe cohorte 

de mentorat, coaching și planificare a afacerii); 

❖ Programe de accelerare (programe competitive și structurate de activități și etape pentru a sprijini o 

cohortă de întreprinderi nou-înființate). 

În pofida acestei diversități, incubatoarele au următoarele elemente comune: 

- Funcția principală: facilitarea înființării de întreprinderi; 

- Modul de funcționare: utilizarea în comun a spațiului de lucru fizic și/sau virtual pentru a reduce 

costurile de înființare și pentru a promova interacțiunea și crearea de rețele între întreprinderile nou-

înființate; în multe cazuri, se oferă și servicii de coaching și mentorat. 

Și astfel, incubatoarele nu numai că oferă condiții logistice de bază și servicii de sprijin pentru start-up-

urile de afaceri (un spațiu, telefon, consultanță tehnică etc.), dar creează și un mediu în care 

antreprenorii pot colabora și în care pot avea acces la rețele naționale și internaționale utile pentru 
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proiecte. Acest rol de facilitare a interacțiunii și a creării de rețele este un factor cheie în eficiența 

incubatoarelor de afaceri pentru promovarea start-up-urilor. 

 Există anumiți factori care pot fi utili pentru a diferenția între incubatoare și a înțelege eficiența 

acestora, și anume următorii: 

 - Natura entității care răspunde de ele (universități, autorități publice locale, companii private, asociații 

de afaceri etc.); 

- Sectorul (sectoarele) economic(e) în care se încadrează start-up-urile de afaceri (biotehnologie, 

industrii creative, întreprinderi sociale etc.). 

 Având în vedere natura multidimensională a problemelor sociale, natura multisectorială a incubatorului 

(de exemplu, un incubator cu întreprinderi sociale, industrii creative și întreprinderi tehnologice) sau 

capacitatea conducerii incubatorului de a țese o rețea multisectorială activă și inteligentă poate fi un 

sprijin important pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale. 

După ce am concluzionat cu toate aceste informații despre întreprinderile sociale și incubatoarele sociale, 

am reușit să elaborăm un model integrat de incubare socială care, în opinia noastră, s-ar putea potrivi în 

majoritatea țărilor din Europa. 

 

Modelul integrat de incubare socială pe care îl propunem este împărțit în 3 etape principale de 

dezvoltare: 

● etapa de pre-incubare (se referă la activitățile generale necesare pentru a sprijini potențialul 

antreprenor în dezvoltarea ideii sale de afaceri, a modelului de afaceri și a planului de afaceri, pentru a 

spori șansele de a ajunge la crearea efectivă a unui start-up), 

● etapa de incubare (sprijinul acordat antreprenorului de la faza de înființare până la cea de extindere), 

● etapa de post-incubare (se referă la activitățile care trebuie desfășurate atunci când întreprinderea a 

ajuns în faza de maturitate și, prin urmare, este pregătită să meargă pe propriile picioare). 

 

3.1. Servicii în etapa de pre-incubare 

 

Etapa de pre-incubare merge de la definirea ideii inovatoare până la elaborarea Planului de afaceri 

sociale. Este, de obicei, un proces ingineresc care începe la prima întâlnire cu personalul de dezvoltare a 
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afacerilor din Incubator, în cadrul acestei întâlniri ideea este analizată și evaluată inițial și se aplică un 

prim filtru. 

 

Procesul pas cu pas este următorul: 

1) Prima evaluare: 
a) Formularea ideii 
b) Evaluarea ideii 
c) Validarea pe piață a ideii 

2) Instruire privind :  
a) management 
b) marketing/vânzări 
c) administrarea afacerilor 

3) Orientare  
a) Consiliere pentru definirea ideii de afaceri 
b) Consiliere cu definirea modelului de afaceri 

4) Evaluarea inovării 
a) Evaluarea comisiei interne 
b) Evaluarea comitetului extern 

5) Concursul planurilor de afaceri/modelelor de afaceri 
a) Concurs / pitch pentru BP sau modelul de afaceri 
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Ulterior, în această etapă, incubatorul ar putea oferi un spațiu de pre-incubare, de obicei o stație de 

lucru cu principalele facilități (imprimare, conectivitate la internet etc.), și ar trebui să ofere o serie de 

întâlniri pentru a ajuta antreprenorul să își definească mai bine ideea de afaceri până la elaborarea 

completă a planului de afaceri care să acopere toate aspectele necesare pentru a înțelege fezabilitatea 

deplină a ideii de proiect. 

Pe parcursul procesului, la un moment dat, incubatorul ar trebui să evalueze gradul de inovare și, de 

asemenea, impactul social al ideii de afaceri. Este recomandabil să se gestioneze această sarcină prin 

intermediul unui comitet de experți externi din sectorul economic în cauză, deși această activitate poate 

fi dezvoltată în cadrul incubatorului de către experții care lucrează pentru acesta. În cazul în care ideea 

se dovedește inovatoare și cu un impact social relevant, atunci ar trebui să se ofere sprijin suplimentar, 

în caz contrar, incubatorul va redirecționa ideea către alte organizații de sprijinire a afacerilor care nu 

sunt dedicate exclusiv inovării sociale sau îl va sfătui pe antreprenor să se adreseze altor tipuri de 

incubatoare (incubatoare de afaceri care nu se ocupă de partea socială a impactului afacerii). 

Ar putea fi necesar să se întreprindă activități de formare, în principal pe teme manageriale, deoarece 

viitorii antreprenori nu au întotdeauna o pregătire în domeniul afacerilor. 

 

3.2. Servicii în faza de incubare 

 

Etapa de incubare merge de la crearea start-up-ului, prin faza de expansiune, până la maturitatea inițială 

a companiei. Este o fază delicată în care antreprenorul va întreprinde activitățile necesare pentru 

realizarea planului de afaceri, iar serviciile furnizate de incubator vor fi diferite în funcție de faza în care 

se află noua companie în termenii identificați de planul de afaceri însuși. 

Procesul pas cu pas este următorul: 

1) Crearea start-up-ului 
a) Selecția și admiterea în incubator 
b) Accesul la finanțare 
c) Sprijin juridic și administrativ 
d) Facilități fizice   
e) Educație și acces la cunoștințe  

2) Etapa inițială  
a) Facilități fizice 
b) Strângere de fonduri  
c) Mentorat și pregătire  
d) Crearea de rețele 
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e) Transferul de tehnologie 
f) Asistență pentru afaceri și marketing de bază 
g) Formare în domeniul resurselor umane  
h) Comercializare 
i) Planificarea avansată a afacerilor  

3) Extinderea  
a) Definirea strategiei de ieșire 

 

 

Antreprenorii sociali vin cu soluții necesare pentru a schimba lumea în bine. Dar diferența dintre o 

soluție reală și o simplă idee este reprezentată de o acțiune strategică și informată. Pentru a rezolva cu 

adevărat o problemă socială, un antreprenor are nevoie de mai mult decât ideile sale - are nevoie de 

informațiile, competențele și instrumentele potrivite pentru a le pune în aplicare. 

Pentru a-i pregăti pe antreprenori pentru multitudinea de probleme cu care s-ar putea confrunta și 

pentru a-i ajuta să testeze și să creeze modele de afaceri strategice, acest incubator de impact social 

oferă o educație intensă și concentrată, care se poate întinde de la câteva săptămâni, la câteva luni, până 

la doi ani. În acest interval de timp, participanții fie plătesc, fie primesc o bursă pentru a avea acces la 

lucruri precum: consultanți și sfaturi de specialitate, servicii precum design, oportunități de networking, 

programe de mentorat, un spațiu de lucru, cursuri educaționale, potențiale finanțări. 
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3.3. Servicii în etapa de post-incubare 

 

1) Diagnostic de inovare socială 
a) Punctele slabe ale inovării sociale 
b) Puncte tari ale inovării sociale   

2) Formare specializată în domeniul dezvoltării  
a) Drepturi de proprietate intelectuală  
b) Transferul de tehnologie 
c) Îmbunătățirea impactului social  

3) Consultanță specifică în: 
a) Marketing  
b) internaționalizare  
c) Procesul de inovare socială  

4) Introducerea de proiecte specifice 
a) Clusterizare 
b) Preluarea 
c) Transferul de tehnologie 
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Post-incubarea se referă, de obicei, la activitățile care trebuie desfășurate atunci când întreprinderea a 

ajuns în faza de maturitate și, prin urmare, este pregătită să meargă pe propriile picioare. Este momentul 

în care, în cazul în care a fost incubată fizic, întreprinderea va părăsi incubatorul. Este posibil ca 

întreprinderea socială să mai aibă nevoie de diverse servicii, de exemplu, pentru a-și spori vânzările sau 

pentru a-și îmbunătăți procesele de producție, cum ar fi serviciile de internaționalizare sau introducerea 

inovației prin activități de cercetare și detectare. 
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Capitolul 4. Ghid și set de instrumente pentru incubarea afacerilor 

sociale pentru antreprenori 

 

4.1. Obietivele ghidului integrat și ale setului de instrumente de incubare a 

afacerilor sociale pentru antreprenori 

 

Înființarea unui incubator social reprezintă o investiție semnificativă, pe termen lung. O planificare 

eficientă este un factor-cheie pentru a asigura succesul viitor al unei astfel de inițiative și rentabilitatea 

investiției pentru principalele părți interesate. Incubatorul social ar trebui să se concentreze asupra 

domeniilor în care există o nevoie a pieței și o oportunitate de creștere. În acest scop, acest ghid și acest 

set de instrumente vă vor oferi o abordare sistematică a planificării unui incubator, de la elaborarea unui 

studiu de fezabilitate până la un plan de afaceri complet și stabilirea unor strategii operaționale optime. 

Ghidul este conceput pentru a avea un caracter practic, oferind viitorilor manageri de incubatoare 

cunoștințele necesare pentru a finaliza fiecare etapă a procesului de planificare.  

Ghidul/toolkitul se adresează în primul rând persoanelor sau grupurilor de lucru ale părților interesate 

care vor investiga potențialul de înființare a unui incubator de afaceri sociale. Acesta va examina etapele 

implicate în determinarea viabilității înființării unui incubator prin intermediul unui studiu de 

fezabilitate. Cu ajutorul ghidului, cititorul va fi capabil să: 

- Să realizeze un studiu de fezabilitate pentru un incubator, concentrându-se, în special, pe analiza pieței 

și pe sprijinul părților interesate; 

- Să pună întrebările esențiale pentru a asigura durabilitatea incubatorului planificat, în special dacă un 

incubator este soluția potrivită; 

- să utilizeze rezultatele studiului de fezabilitate pentru a selecta piața țintă și direcția strategică potrivite 

pentru incubatorul lor; 

- să exploreze opțiunile de amenajare fizică a incubatorului, luând în considerare aspectele importante 

atunci când planifică aspecte precum locația fizică și dimensiunea incubatorului lor; 

- să proiecteze serviciile care urmează să fie oferite, determinând care sunt cele mai potrivite și 

înțelegând cum să stabilească prețurile; 

- Descrieți setul de competențe necesare pentru gestionarea și administrarea unui incubator. 
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De asemenea, ne adresăm grupurilor de lucru ale părților interesate de incubatoare sau viitorilor 

manageri de incubatoare care au finalizat studiul de fezabilitate pentru un incubator și/sau au luat 

decizia de a merge mai departe cu înființarea unui incubator. Scopul este, pe baza rezultatelor studiului 

de fezabilitate, de a elabora un plan de afaceri pentru incubator. 

Ne așteptăm ca cititorul să fie capabil să: 

- Să elaboreze declarații puternice de viziune și misiune pentru incubatorul social și pentru toate părțile 

interesate; 

- Să pregătească un plan de afaceri eficient pentru un incubator pe baza declarațiilor de viziune și 

misiune. 

 

4.2. Crearea studiului de fezabilitate 

 

Acest capitol este conceput pentru a vă ghida printr-un proces pas cu pas care vă va permite să evaluați 

dacă un incubator este mecanismul de intervenție adecvat. 

La sfârșitul acestui capitol, ar trebui să: 

- Înțelegeți importanța formării echipei potrivite pentru a planifica un incubator, cine ar trebui să fie 

implicat într-o astfel de echipă și care ar trebui să fie sarcinile inițiale ale acestora; 

- Să știți ce presupune un studiu de fezabilitate, cât timp durează realizarea acestuia, cine ar trebui să îl 

realizeze și, în cazul unui studiu de piață, cum ar trebui să fie realizat;  

- să fie capabili să interpreteze rezultatele studiului de fezabilitate pentru a ajunge la o decizie de tip 

"da" sau "nu" cu privire la oportunitatea de a continua sau nu cu înființarea unui incubator. 

Cel mai bun punct de plecare pentru explorarea fezabilității unui incubator este înființarea unui grup de 

lucru al părților interesate, în cadrul căruia ar trebui să fie reprezentați toți actorii relevanți. În mod 

ideal, acest grup de lucru al părților interesate ar trebui să includă actori-cheie care ar putea forma un 

viitor parteneriat public-privat pentru a sprijini incubatorul, dacă acesta va fi înființat. 

Grupul de lucru al părților interesate ar implica, de obicei, părți interesate din: 

- administrația locală 
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- autorități publice sau private de dezvoltare economică locală 

- universități/institute de cercetare 

- Sectorul privat 

- Sectorul financiar 

- Alte organizații de dezvoltare a întreprinderilor 

- Domenii sectoriale specifice care sunt puternice în zonă (cum ar fi TIC sau agro-alimentar) 

 

Sarcinile inițiale ale acestui grup de lucru al părților interesate ar trebui să includă următoarele etape: 

- Discutarea oportunităților și a constrângerilor pentru creșterea întreprinderilor sociale în ecosistemul 

de inovare și antreprenoriat; 

- Ajungerea la un consens cu privire la conceptul și obiectivele de bază ale unui incubator; 

- Stabilirea unui calendar și a sarcinilor pentru lucrările preliminare care urmează să fie efectuate pentru 

a evalua fezabilitatea creării unui incubator; 

- să afle mai multe despre incubarea întreprinderilor ca și concept și ca și aplicare; 

- Asigurarea resurselor pentru planificarea studiului de fezabilitate; 

- punerea în aplicare a unui studiu de fezabilitate; 

- Luarea unei decizii privind rezultatele și planificarea următoarei etape de dezvoltare. 

 

Pentru a direcționa mai bine cercetarea studiului de fezabilitate și pentru a lua decizii în cunoștință de 

cauză cu privire la rezultate, este important ca grupul de lucru al părților interesate să înțeleagă 

conceptele și tendințele cheie ale incubatoarelor. 

Acest proces de învățare poate fi facilitat prin: 

- Resurse de formare online: în zilele noastre pot fi găsite multe oportunități de formare online sau în 

diverse întreprinderi  
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- Vizite de studiu în incubatoare: Incubatoarele existente în medii similare aduc o experiență amplă și 

profundă pentru a ajuta părțile interesate. Acestea ajută la evitarea greșelilor și împărtășesc ceea ce s-a 

învățat în alte părți, în medii similare și diferite. 

- Menținerea la curent cu tendințele emergente, în special prin intermediul rețelelor de incubatoare și al 

evenimentelor. Implicarea activă în rețelele de incubatoare este importantă pentru schimbul de 

expertiză, accesul la experți specializați, stabilirea de proiecte și activități comune (naționale și 

internaționale) și pentru a crea noi forme de incubare și de sprijinire a antreprenoriatului. Participarea la 

conferințele internaționale privind incubarea oferă informații utile despre tendințele cheie, precum și 

oportunități de a stabili contacte cu liderii din domeniul incubării. La nivelul comunității locale, atelierele 

de sensibilizare a părților interesate și a factorilor de decizie politică reprezintă o modalitate bună de a 

începe procesul de învățare și de a dezvolta rețele importante cu alți practicieni, părți interesate și factori 

de decizie politică, precum și de a depune eforturi pentru a obține un grad ridicat de implicare încă de la 

început. 

 

4.2.1. Componentele unui studiu de fezabilitate 

 

NBIA sugerează că: "Furnizând răspunsuri detaliate la întrebări esențiale, un studiu de fezabilitate ajută 

dezvoltatorii de incubatoare de afaceri să decidă dacă un incubator de afaceri se va dovedi eficient într-

un anumit cadru, determinând dacă proiectul propus are o piață solidă, o bază financiară solidă, un 

sprijin puternic din partea comunității și adevărați campioni. Dincolo de aceasta, un studiu de 

fezabilitate identifică obstacolele pe care organizatorii de incubatoare de afaceri ar putea să le 

depășească și oferă opțiuni pentru depășirea acestora. De asemenea, se poate analiza dacă un incubator 

de afaceri propus va contribui la realizarea obiectivelor mai largi de dezvoltare economică ale unei 

comunități." 

Studiile de fezabilitate durează de obicei între două și șase luni, reflectând complexitatea procesului și 

necesitatea de a crește gradul de conștientizare și de angajament. Este nevoie de timp pentru ca ideile 

să vină într-o comunitate și este posibil ca părțile interesate să nu se manifeste până când nu sunt 

convinse de valoarea unui proiect. Studiile pot fi finalizate mai rapid, dar riscă să omită nuanțe 

importante sau să fie incomplete. 

Adesea, sunt angajați consultanți pentru a realiza un studiu de fezabilitate și un plan de afaceri ulterior, 

dacă nu există capacități la nivel local sau dacă este necesară o opinie independentă. Uneori, aceștia 

acționează, de asemenea, în calitate de consilieri ai părților interesate locale sau ai consultanților locali 

care realizează studiul. În cazul în care se apelează la consultanți, aceștia ar trebui să se străduiască să 
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consolideze capacitatea locală astfel încât să nu mai fie necesari. Aceștia pot fi o resursă importantă 

pentru faza de înființare, pentru consolidarea capacităților specifice sau ca parte a echipei inițiale de 

gestionare pentru a înființa incubatorul de afaceri și pentru a transfera în mod constant cunoștințele și 

controlul către o echipă locală de gestionare. 

Un studiu de fezabilitate trebuie să includă: 

- Analiza oportunităților de piață pentru creștere, și anume, are zona un avantaj competitiv într-un 

sector social? 

- Analiza bazinului de antreprenori sociali care ar putea fi potențiali clienți ai incubatorului și a barierelor 

care stau în calea succesului acestora (de exemplu, aspecte legate de reglementare și de forță de 

muncă, infrastructură, competențe, finanțare și echipamente); 

- Cartografierea organizațiilor care oferă servicii antreprenorilor sociali, precum și a punctelor lor forte, a 

punctelor slabe, a segmentelor țintă și a strategiilor de stabilire a prețurilor, rezultând o analiză a 

lacunelor în ceea ce privește serviciile care sunt furnizate în prezent pe piață; 

- Analiza ușurinței de acces și a costului infrastructurii și serviciilor de bază pentru întreprinderile mici, 

cum ar fi spații de birouri, electricitate, internet și servicii de telecomunicații și copiere; 

- sensibilizarea reprezentanților tuturor actorilor din ecosistemul inovării și al antreprenoriatului social 

pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a crea un sprijin din partea părților interesate și un 

potențial de parteneriat. 

 

Studiile de fezabilitate examinează de obicei următoarele subiecte de bază, cel puțin: 

- "Acceptul" părților interesate - sprijinul comunității și campionii proiectului; 

- Piața - compoziția bazinului antreprenorial din zona de operare și nevoile clienților potențiali, în 

prezent și în viitor; 

- Facilități și servicii - inclusiv acorduri de închiriere (clădire gratuită) și adecvarea clădirii, cum ar fi 

locația, dimensiunea birourilor și sălile de ședință, precum și infrastructura TIC; 

- Disponibilitatea competențelor necesare pentru gestionarea și funcționarea incubatorului; și 

- Fezabilitatea financiară - atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, inclusiv costurile de înființare. 

Mai jos este prezentat un exemplu de conținut al unui studiu de fezabilitate. 
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CONȚINUT 

1. Rezumat executiv 
2. Introducere 
3. Mediul, sprijinul și condițiile locale 

3.1. Ecosistemul local de sprijinire a inovării 
3.2. Lideri comunitari și operatori economici 
3.3. Tendințe și oportunități de afaceri locale 
3.4. Concluzii privind mediul și condițiile locale 

4. Fluxul tranzacțiilor 
4.1. Segmente de piață 
4.2. Perspective 
4.3. Fluxul tranzacțiilor pentru o incubatoare 
4.4. Fluxul de tranzacții 
4.5. Exemple de posibili clienți 
4.6. Concluzii privind fluxul de tranzacții 
4.7. Servicii care urmează să fie furnizate ( de exemplu: contabilitate; juridic; mentorat și 
coaching; formare) 

5. Model de incubator 
5.1. Recomandare privind obiectivele incubatorului 
5.2. Sugestie privind modelul de afaceri al incubatorului 

6. Proprietate, guvernanță și management 
6.1. Campionii proiectului 
6.2. Proprietate, guvernanță și management 

6.2.1. Reprezentarea consiliului de administrație 
6.3. Gestionarea zilnică 
6.4. Personalul incubatorului 
6.5. Consiliul consultativ 

7. Locație și facilități 
7.1. Amenajarea clădirii, inclusiv facilitățile: Recepție, birouri, săli de ședință, săli de 
formare, cafenea etc. 
7.2. Locația propusă 
7.3. Amenajare și facilități 
7.4. Concluzie 

8. Perspective financiare orientative 
8.1. Bazele viabilității financiare 
8.2. Cu scop lucrativ versus fără scop lucrativ? 
8.3. Modelul de afaceri 
8.4. Proiecții financiare 

8.4.1. Rezumat al profitului și pierderilor 
8.4.2. Flux de numerar detaliat 
8.4.3. Rezumat flux de numerar 
8.4.4. Principalele ipoteze 

8.5. Scenarii 
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8.5.1. Număr diferit de clienți 
8.5.2. Diferite taxe de incubare, redevențe sau acțiuni 
8.5.3. Asigurarea sau nu a unui chiriaș-ancoră 

8.6. Viabilitatea 
8.7. Finanțarea inițială necesară 
8.8. Surse de finanțare 

9. Punerea în aplicare 
9.1. Dezvoltarea și punerea în aplicare a incubatorului 
9.2. Criterii și aranjamente de intrare și ieșire 

9.2.1. Criterii și modalități de intrare și aranjamente 
9.2.2. Mandatul clientului și etapele de referință ale afacerii 
9.2.3. Criterii și modalități de ieșire 

9.3. Furnizorii de servicii și oferta lor 
9.4. Descrierea posturilor 
9.5. Planul operațional 
9.6. Sprijin pentru înființare 
9.7. Manipularea proprietății intelectuale 
9.8. Strategia de marketing 

9.8.1. Segmentarea pieței 
9.8.2. Strategia de marketing 

10. Evaluarea și monitorizarea performanțelor 
10.1. Raportare și monitorizare 
10.2. Monitorizarea performanței - rezultate 
10.3. Factori critici de succes 

10.3.1. Factori de succes generici 
10.3.2. Factori specifici pentru dezvoltarea și succesul incubatorului propus 

 

4.2.2. Înțelegerea nevoilor pieței (inclusiv analiza acționarilor) 

 

Analiza condițiilor pieței locale și a fluxului potențial de tranzacții este, fără îndoială, cel mai important 

element al studiului de fezabilitate. Fără informații convingătoare despre piață, va fi dificil să convingă 

părțile interesate locale să se implice pe deplin și, fără sprijinul acestora, va fi aproape imposibil să se 

asigure finanțarea viitoare. Datele de piață vor ajuta, de asemenea, la sugerarea modelului optim de 

afaceri al incubatorului și vor oferi o bună indicație cu privire la cea mai bună locație fizică pentru un 

incubator, în cazul în care este necesară o infrastructură fizică. Câteva considerații cheie pentru a înțelege 

nevoile pieței locale sunt explorate în detaliu mai jos. 

 

ÎNTREBĂRI DE GHIDAJ ȘI ELEMENTE DE REFLECȚIE 

Care este piața țintă? care este cea mai probabilă sau fezabilă țintă? 
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- Organizațiile de cercetare și dezvoltare și cercetătorii care se află în etapa de dezvoltare a conceptului; 

- Persoane sau întreprinderi care au depășit stadiul de dovadă a conceptului, dar înainte de prototip și de 

finanțare instituțională; și/sau 

- o combinație a celor de mai sus. 

 

Obiective de referință pentru comercializarea cercetării și dezvoltării (Spin Out) 

>> Unele proiecte ar putea proveni, de asemenea, din alte surse decât universitățile, de exemplu, 

spin-out-uri din medii corporative sau antreprenori independenți. De fapt, multe incubatoare asociate cu 

universități NU obțin majoritatea chiriașilor lor de la universități. De exemplu, în Europa, doar 11,2 % 

dintre chiriașii incubatoarelor europene provin din universități și institute de cercetare și dezvoltare. 

Cât de mare este piața vizată? Există o masă critică care să justifice înființarea unui incubator? Cine 

altcineva concurează deja pe piață? 

Ce segmente sau nișe sunt vizate? Este vorba numai de înaltă tehnologie, de anumite segmente 

industriale sau de o utilizare mixtă? 

Care sunt caracteristicile, nevoile și locațiile segmentelor sau nișelor? 

Răspundeți la cererea pieței sau creați o nouă piață? 

Sunt necesare programe de pre-incubare pentru a crește dimensiunea pieței țintă, de exemplu, vizând 

societățile de presale? 

 

Cercetarea de piață este un proces de căutare și analiză a informațiilor în scopul realizării unui studiu de 

fezabilitate sau a unui plan de afaceri. Procesul este alcătuit din mai multe sarcini-cheie care sunt cel mai 

bine rezumate prin următoarele:  

1) identificați informațiile de care este nevoie,  

2) trasați profilul surselor potențiale pentru informațiile respective,  

3) conturați o abordare pentru a găsi informațiile respective,  

4) se adună informațiile și, în final,  
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5) organizarea informațiilor într-un format care să ofere concluzii utile privind piața potențială. 

Informațiile de piață pot fi clasificate ca fiind date secundare și primare de piață. 

Datele secundare de piață provin din informațiile existente pe piață, cum ar fi datele economice locale, 

studiile și publicațiile din sectorul industrial, bazele de date online, informațiile de la camerele de comerț 

locale, ziarele și revistele. Datele secundare de piață sunt utile în special pentru a furniza informații 

cantitative la nivel macro, cum ar fi dimensiunea globală a pieței, tendințele pieței, sectoarele 

industriale emergente și în creștere, disparitatea geografică a activității economice și date privind ratele 

de fertilitate/naștere și de deces/ieșire a întreprinderilor în funcție de sectorul industrial. Din analiza 

datelor economice locale este posibil să se indice unde există cel mai bun potențial de piață și, de aici, să 

se identifice potențialele piețe țintă. 

În mod normal, datele secundare de piață sunt completate cu date primare de piață. Datele primare de 

piață sunt generate printr-o analiză cuprinzătoare a nevoilor sau un studiu al cererii, care are ca scop 

cuantificarea suplimentară a dimensiunii pieței potențiale, a caracteristicilor și nevoilor acesteia, în 

prezent și în viitor. 

 

Există trei elemente esențiale într-o analiză a nevoilor: 

1. Proiectarea sondajului; 

2. Consultări; și 

3. Grupuri de discuții cu potențiali clienți. 

 

Proiectarea sondajului 

Aceasta presupune determinarea persoanelor care ar trebui să fie intervievate, a modului în care 

urmează să fie colectate datele și elaborarea instrumentului de sondaj și a cadrului de analiză. Nu este 

întotdeauna ușor să se determine cine ar trebui să fie chestionat. Există două mari categorii de persoane 

și este important să se cunoască caracteristicile ambelor: 

- aspiranți sau intenționați de afaceri - cei care doresc să înființeze o afacere acum sau în viitor, de 

exemplu, studenții. Aceasta este viitoarea piață a incubatoarelor de afaceri. Principala problemă cu 

acest grup de persoane este că nu știu ceea ce nu știu, de asemenea, pot avea așteptări nerealiste și, în 
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plus, doar o parte dintre ele vor avea angajamentul necesar pentru a merge până la capăt și a se lansa 

într-o afacere în viitor. Cu alte cuvinte, acest grup este o sursă de date nesigură. 

- Întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi existente - cei care au început deja o afacere. Unele dintre 

aceste persoane ar putea fi pe piața incubării de afaceri, dar altele nu vor mai avea nevoie de sprijin. 

Aceste persoane sunt o sursă de informații bune, deoarece au trecut prin acest proces. Cu toate acestea, 

este posibil ca întreprinderile cu care sunt implicate să nu devină clienți și, în cazul în care condițiile se 

schimbă în mod substanțial, este posibil ca acestea să nu fie reprezentative pentru piața viitoare. 

 

Consultări 

Consultarea părților interesate, a liderilor de afaceri, a organizațiilor care oferă sprijin întreprinderilor și a 

altor organizații intermediare (canale de alimentare) va genera date calitative și cantitative privind piața, 

împreună cu informațiile necesare pentru celelalte subiecte ale studiului de fezabilitate. 

 

Grupuri de discuții cu potențiali clienți 

Desfășurarea de focus-grupuri cu până la 12 clienți potențiali într-un grup este o modalitate bună de a 

explora problemele mai în profunzime și de a colecta date calitative. Acestea urmează adesea unui sondaj 

pentru a testa ideile cu privire la proiectarea unui incubator de afaceri. 

 

O analiză a nevoilor ar trebui să abordeze următoarele aspecte: 

- Lipsa cunoștințelor și a înțelegerii - Este posibil ca indivizii să aibă cunoștințe și o înțelegere limitată 

despre incubatoarele de afaceri. Creșterea gradului de conștientizare este esențială. 

- Industrii noi și o piață nouă pentru incubatorul de afaceri - Este posibil ca incubatorul de afaceri să 

vizeze industrii noi, cu foarte puține (sau deloc) întreprinderi pe piață la momentul realizării studiului de 

fezabilitate. Acest lucru face dificilă evaluarea dimensiunii potențiale a pieței și necesită o judecată 

atentă a altor factori și strategii pentru a stimula dezvoltarea industriei. 

- Calificarea manifestărilor de interes pentru incubarea întreprinderilor - Într-un sondaj de analiză a 

nevoilor, multe persoane pot spune că sunt interesate să utilizeze serviciile unui incubator de 

întreprinderi, dar numai un procent va da curs cererii și numai un alt procent va fi selectat de incubator. 

Este greu de estimat câte manifestări de interes se vor transforma în clienți, dar valorile de referință 
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tipice din industrie variază de la aproximativ 5% pentru incubatoarele de afaceri orientate către 

tehnologii înalte, până la 20% pentru incubatoarele de afaceri care nu sunt de înaltă tehnologie. Dacă 

eșantionul a fost deja filtrat de la un serviciu generic de sprijinire a întreprinderilor pentru a selecta 

clienții orientați spre creștere, atunci procentul poate fi mult mai mare. 

- Cerere insuficientă - Deși poate exista un interes puternic pentru dezvoltarea unui incubator de afaceri, 

este posibil să existe prea puțini inovatori și antreprenori pentru a-l susține sau capacitatea de a crește 

acest flux de afaceri pe termen lung. Studiul de fezabilitate va trebui să ia în considerare opțiunile de 

creștere a masei critice sau de evidențiere a unor metode alternative sau mai adecvate de sprijin. 

- Expertiza de cercetare necesară - Un intervievator de calitate cu o bună cunoaștere a subiectului este 

esențial. Un sfat bun este de a utiliza consultări în cascadă în care respondenții identifică alte persoane cu 

care se poate vorbi. 

Atât metodele de cercetare secundară, cât și cele primare sunt complementare. Cercetarea secundară a 

pieței va furniza date macroeconomice importante care vor conduce la identificarea segmentelor de 

piață țintă care pot fi analizate mai în profunzime prin intermediul cercetării primare. Cercetarea 

primară aduce un contact direct cu potențialii întreprinzători și oferă informații suplimentare esențiale 

despre capacitățile și nevoile lor de afaceri. Aceasta va răspunde la întrebări precum: ce fel de servicii ar 

trebui să includă incubatorul în portofoliul său; este necesar un incubator fizic sau va fi suficientă 

incubarea virtuală; ce nivel de finanțare va fi necesar? 

Contribuțiile provenite din aceste surse de informații primare și secundare vor contribui în mod direct la 

luarea unei decizii de "go" sau "no-go" în ceea ce privește înființarea incubatorului. În cazul în care decizia 

este "da", informațiile de piață obținute vor constitui baza pentru selectarea, printre altele, a modelului 

de afaceri, a portofoliului de servicii, a structurii organizaționale și a planificării resurselor incubatorului. 

 

4.2.3. Cum se evaluează momentul în care un incubator nu este soluția adecvată 

 

Rezultatul final al studiului de fezabilitate ar trebui să fie furnizarea de informații într-un format care să 

permită grupului de lucru al părților interesate să ia o decizie de tip "Go" sau "No-Go" cu privire la 

oportunitatea de a continua sau nu cu înființarea unui incubator. Nu toate studiile de fezabilitate au un 

rezultat pozitiv, dar chiar și rezultatele negative ar trebui interpretate în mod pozitiv, în sensul că 

acestea previn investiții potențial imprudente și costisitoare și, în unele cazuri, indică intervenții de 

dezvoltare mai adecvate pentru zonă. 
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Așadar, cum ar trebui interpretate rezultatele studiului de fezabilitate? Revenind la obiectivele inițiale ale 

unui studiu de fezabilitate, NBIA identifică patru factori-cheie de succes care oferă o bază utilă pentru 

luarea unei decizii de tip "Go / No- Go". 

 

Proiectul de incubator propus are: 

1. O piață solidă; 

2. O bază financiară solidă; 

3. Un sprijin puternic din partea comunității; și 

4. Adevărați campioni? 

 

1. Piață solidă: ce arată analiza de piață? 

- Există un flux de tranzacții acum și în viitor? 

- Există o masă critică care să justifice înființarea unui incubator? 

- Ce dimensiune a incubatorului este justificată de piață? 

- De câți chiriași are nevoie incubatorul? 

- Care sunt principalele cerințe ale pieței? Poate incubatorul să le îndeplinească? 

Decizie: Merge / Nu merge. 
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2. Bază financiară solidă: 

- Se încadrează incubatorul în prioritățile de dezvoltare economică și în ecosistemul local de sprijinire a 

inovării din comunitate? 

- Cât de bine este susținut proiectul de incubator de către principalele părți interesate din comunitate? 

- Sunt aceștia dispuși să sprijine proiectul din punct de vedere politic și financiar? 

Decizie: Merge / Nu merge. 

 

3. Sprijin puternic din partea comunității 

- Se încadrează incubatorul în prioritățile de dezvoltare economică și în ecosistemul local de sprijinire a 

inovării din comunitate? 

- Cât de bine este susținut proiectul de incubator de către principalele părți interesate din comunitate? 

- Sunt aceștia dispuși să sprijine proiectul din punct de vedere politic și financiar? 

Decizie: Merge / Nu merge. 

 

4. Adevărații campioni 

 

- Cine este/sunt campionii proiectului? 

- Este comunitatea în spatele lor? 

- Au cunoștințele și experiența necesare pentru a conduce cu succes o operațiune de incubare 

Decizie: Merge / Nu merge. 

 

În cazul în care grupul de lucru al părților interesate nu poate da un răspuns "da" în mod clar și unanim 

în fiecare dintre aceste domenii fundamentale, atunci pot apărea doar două concluzii posibile: 

- Fie sunt necesare cercetări suplimentare pentru a obține un răspuns afirmativ; fie 
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- fie un incubator nu este cea mai potrivită soluție pentru comunitatea în cauză.  

În acest din urmă caz, în care studiul de fezabilitate arată că un incubator nu este o soluție fezabilă, deși 

acest rezultat poate fi dezamăgitor pentru campionii proiectului pe termen scurt, pe termen lung, acesta 

economisește o cantitate considerabilă de resurse irosite atât în termeni de timp, cât și de bani. 

Studiul de fezabilitate este instrumentul care permite grupului de lucru al părților interesate să analizeze 

oportunitățile de creștere a pieței, să identifice grupul de antreprenori și barierele lor în calea succesului, 

care ar putea deveni clienți ai incubatorului, să cartografieze celelalte organizații de sprijinire a afacerilor 

din zonă și activitățile acestora, să analizeze accesul și costul infrastructurilor și serviciilor de bază pentru 

întreprinderile mici deja existente în zonă, precum și să sensibilizeze și să convingă părțile interesate. 

Constatările studiului de fezabilitate oferă, de asemenea, informații la care este necesar să se facă 

referire, atunci când se definește un plan de afaceri solid pentru incubator. 

 

4.3. Planificarea unui incubator social 

 

4.3.1. Declarații privind viziunea și misiunea și strategii pentru un incubator 

 

Planul strategic stabilește misiunea, viziunea și principalele obiective strategice ale incubatorului. Planul 

de afaceri abordează modul de realizare a acestor obiective și include aspecte financiare detaliate. 

Aceste două documente care formează un plan general sunt esențiale pentru a direcționa și motiva 

operațiunile incubatorului atât la nivel strategic, cât și operațional. Documentele inițiale ar trebui să fie 

elaborate împreună cu consiliul de administrație și cu principalele părți interesate, dar, odată ce 

incubatorul este în funcțiune, acestea ar trebui să fie "deținute" de echipa de conducere. O politică bună 

ar fi organizarea unui atelier de planificare strategică o dată pe an (de obicei înainte de Adunarea 

generală anuală), la care să fie prezenți consiliul de administrație, managerul incubatorului și principalele 

părți interesate. În mod ideal, un astfel de atelier ar trebui să aibă loc în afara sediului și să fie facilitat de 

un expert independent atât în planificare strategică, cât și în incubare. Echipa de conducere ar trebui să 

pregătească planul strategic și de afaceri actualizat pentru a fi analizat și eventual ratificat de consiliul de 

administrație înainte de atelier. 
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⮚ Pe scurt, principalele elemente ale cadrului strategic al unui incubator social sunt următoarele: 

 

 

 

⮚ Cine elaborează declarațiile de misiune și viziune? 

- Declarația de viziune și de misiune pentru un incubator nu poate fi delegată unor persoane externe. 

părților externe pentru a le pregăti. 

- Ea trebuie să fie însușită de la început de principalele părți interesate implicate în proiectul pe termen 

lung planificarea și susținerea pe termen lung a incubatorului. 

- Foarte adesea, un campion local apare cu propria viziune foarte clară despre ceea ce trebuie să facă 

incubatorul. 

- Cu toate acestea, este important ca această viziune să fie acceptată de la început. 

- Din acest motiv, prima versiune a declarațiilor privind misiunea și viziunea ar trebui să fie 

elaborate sau cel puțin discutate și aprobate de primul consiliu de administrație și de principalii membri 

ai părțile interesate principale. 



 
 
 
 
 
 

56 
 

- Ulterior, deși declarațiile privind misiunea și viziunea nu ar trebui să se schimbe frecvent, acestea ar 

trebui să fie revizuite pentru a se verifica dacă sunt în continuare relevante în cadrul unei revizuiri a 

planificării strategice care ar trebui să aibă loc periodic, cel puțin o dată pe an. 

 

⮚ Esența unei declarații de viziune: Ar trebui să fie un instrument motivațional puternic care să îi aducă 

împreună pe toți factorii interesați pentru a lucra în vederea atingerii unui obiectiv comun inspirațional. 

Pentru a lansa discuțiile despre o declarație de viziune, se pot lua în considerare următoarele întrebări: 

- Care au fost principalele motivații ale părților interesate pentru înființarea incubatorului social? 

- În legătură cu aceste motivații și gândind mai larg, cum ar defini fiecare parte interesată succesul 

incubatorului social? 

- Din perspectiva clienților, cum ați dori ca aceștia să experimenteze și să beneficieze de serviciile 

incubatorului? 

- Lăsând la o parte problema finanțării, cum ar vedea fiecare parte interesată incubatorul peste 10 ani? 

Prin brainstormingul acestor puncte, ar trebui să apară în cele din urmă o viziune comună. Această 

viziune poate varia de la o propoziție scurtă, cum ar fi "Să fim liderul incontestabil în incubarea de 

tehnologii în zona X", până la câteva pagini. Odată creată viziunea pe termen lung pentru incubator, 

aceasta definește contextul în care se iau toate celelalte decizii. 

 

⮚ Declarația de misiune descrie: 

- De ce a fost înființat incubatorul social;  

- Ce își propune să realizeze organizația. 

O declarație de misiune tipică conține trei componente: 

1. Scopul general al incubatorului dumneavoastră - Ce încercați să realizați în acest moment? De ce 

sunteți în afaceri? 

2. Ce face incubatorul dumneavoastră - Care sunt produsele și serviciile de bază pe care le oferă? 
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3. Ce este important pentru afacerea dumneavoastră? Care sunt valorile pe care afacerea dvs. le deține 

și pe care urmărește să le transmită clienților și altor părți interesate; de exemplu, responsabilitate, 

obiectivitate, creativitate și ingeniozitate? 

Pentru a construi o declarație de misiune bună se recomandă mai mulți pași: 

- Ar trebui organizată o întâlnire de brainstorming între părțile interesate care sprijină lansarea 

incubatorului. Aceasta poate fi combinată ca parte a atelierului strategic în cadrul căruia se elaborează 

declarația de viziune și alte strategii cheie. 

- În cadrul acestui atelier se vor identifica nevoile pe care incubatorul le va satisface. În această etapă 

este util să se facă referire la studiul de piață finalizat ca parte a studiului de fezabilitate, care ar trebui 

să includă aspecte precum nevoile exprimate de potențialii antreprenori și de întreprinderile sociale 

existente și dimensiunea pieței incluse în zona de influență, printre altele. 

- O analiză SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats - puncte forte, puncte slabe, 

oportunități și amenințări) este adesea utilizată de organizații ca parte a procesului de planificare 

strategică. Aceasta poate ajuta la clarificarea poziționării incubatorului pe piață, analizând punctele sale 

forte și punctele slabe în raport cu condițiile de piață și cu concurenții, precum și analizând 

oportunitățile și amenințările emergente. 

- În unele cazuri, declarația de misiune se poate referi la modul în care va fi finanțat incubatorul. Aceasta 

este o modalitate de a clarifica pentru utilizatori dacă infrastructura existentă este finanțată din fonduri 

publice, din venituri private sau dintr-o combinație a celor două. 

- Nu în ultimul rând, misiunea incubatoarelor sociale ar trebui să includă întotdeauna crearea de 

întreprinderi ca obiectiv principal, fie prin sprijinirea creării sau consolidării de noi întreprinderi cu 

potențial ridicat de creștere, fie prin introducerea de inovații în cele deja existente. 

Notă: Este important să reamintim că, deși declarația inițială de misiune este elaborată de părțile 

interesate și de membrii consiliului de administrație, odată ce se stabilește o echipă operațională, este 

esențial ca aceștia să înțeleagă și să sprijine pe deplin declarația de misiune. Aceasta poate fi un 

"elevator pitch" sau o "mantră" pentru incubator. Toți membrii echipei ar trebui să aibă această mantră 

întipărită în minte și ar trebui să fie capabili să comunice misiunea organizației în mod clar și lipsit de 

ambiguitate către terți. Declarațiile de misiune ar trebui să se străduiască să fie concise, astfel încât să 

poată fi comunicate cu ușurință și clar, cum ar fi: "Accelerarea formării, creșterii și ratelor de succes ale 

întreprinderilor scalabile, bazate pe tehnologie, și reținerea acestora în zona X". 
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⮚ Există mai multe puncte cheie pentru strategii și planuri de acțiune: 

- Valorile fundamentale ale unei companii sau organizații sunt de obicei definite în principiile directoare 

ale acesteia. 

- Obiectivul general este de a alinia toate activitățile din cadrul organizației la tema (temele) comună 

(comune) care sprijină o strategie de afaceri câștigătoare. 

- Obiectivele strategice diferite au ca rezultat diferite tipuri de incubatoare. 

- Obiectivele strategice depășesc misiunea și viziunea pentru a defini mai bine modul în care organizația 

urmărește să se raporteze la mediul său social de afaceri. 

- Strategiile constau, de obicei, din patru sau cinci abordări-cheie bine definite pe care o organizație le va 

utiliza pentru a-și îndeplini misiunea și pentru a se îndrepta spre viziune. 

- Obiectivele și planurile de acțiune decurg, de obicei, din fiecare abordare cheie și formează elementele 

individuale ale strategiei. 

- Un model de afacere socială este, de asemenea, mijlocul prin care o organizație își realizează strategia. 

- Planurile operaționale se referă la punerea în aplicare a strategiei prin identificarea și organizarea 

tuturor activităților-cheie. 

 

4.3.2. Proiectarea planului de afaceri pentru incubatorul de afaceri sociale 

 

Elaborarea unui plan de afaceri este o etapă esențială pentru incubatoare. Acesta este deosebit de 

important în faza inițială de demarare a unui incubator și va fi util pentru căutarea de fonduri, dar și 

pentru sistematizarea ideilor, proceselor și tehnicilor. 

Planul de afaceri oferă răspunsuri la întrebări despre incubator înainte de înființarea acestuia, dar 

trebuie actualizat periodic. 

Studiul de fezabilitate va fi identificat necesitatea incubatorului, va fi stabilit amploarea pieței pentru 

noile întreprinderi, va fi verificat dimensiunea incubatorului și va fi evaluat resursele financiare și de altă 

natură. 
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⮚ Planul de afaceri trebuie să abordeze următoarele aspecte: 

● Trebuie să înceapă cu un set de obiective de afaceri; 

● Apoi să indice și motivele pentru care obiectivele sunt realizabile și să continue cu o propunere 

completă și bine gândită pentru atingerea acestora într-o anumită perioadă de timp; 

● Planul ar trebui să se încheie cu o indicație a resurselor necesare pentru incubator și a mijloacelor prin 

care acestea vor fi atinse; 

Planurile de afaceri pentru incubatoare vor fi, de asemenea: 

● Să confirme rezultatele și ipotezele studiului de fezabilitate; 

● Să identifice și să rezolve orice domenii cu probleme rămase; 

● Stabilirea unor repere de monitorizare și evaluare a performanței; 

● să indice modul în care strategia va fi comunicată părților interesate, inclusiv chiriașilor incubatorului, 

pentru a asigura sprijinul și implicarea continuă a acestora în operațiunile incubatorului; 

● Furnizarea unui model pentru procedurile de gestionare și operaționale. 

 

Studiul de fezabilitate, în urma consultării cu părțile interesate locale, va fi determinat tipul, 

dimensiunea și structura de gestionare cele mai adecvate pentru incubator, având în vedere 

circumstanțele economice și de altă natură specifice ale acestuia. 

Planul de afaceri ar trebui să ghideze înființarea și funcționarea detaliată a incubatorului pe o perioadă 

de trei până la cinci ani. Acesta trebuie să fie revizuit în mod regulat și ajustat pentru a face față 

schimbărilor factorilor externi (planificare flexibilă). 

Principalele secțiuni ale planului de afaceri includ, de obicei, următoarele: 

- Rezumat executiv. Aceasta este o secțiune foarte importantă a planului și ar trebui să fie ultima parte 

redactată; conținutul său va depinde de conținutul întregului rest al planului, deoarece această secțiune 

va oferi o imagine de ansamblu a întreprinderii, rezumând conținutul planului de afaceri la punctele 

principale. 

- Viziunea și misiunea. Ar trebui definit în detaliu impactul dorit al incubatorului de afaceri în zona sa de 

influență specifică. 
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- Analiza SWOT. Situația actuală ar trebui să fie descrisă printr-o analiză a nevoilor ecosistemului de 

inovare și antreprenoriat în care incubatorul își propune să funcționeze. Se oferă o scurtă prezentare 

generală a organizației incubatorului, împreună cu istoricul și statutul actual al acesteia. Sunt subliniate 

caracteristicile unice ale incubatorului, evidențiindu-se beneficiile și avantajele acestuia. În mod 

tradițional, acest tip de analiză ia în considerare aceste aspecte în cadrul a patru categorii: puncte forte, 

puncte slabe, amenințări și oportunități. 

- Obiective strategice. Obiectivele generale ale incubatorului trebuie să fie definite în mod clar, deoarece 

acestea vor constitui punctul de referință pentru orice evaluare a poziției incubatorului în ceea ce 

privește realizarea viziunii, misiunii și impactului dorit. 

- Modelul de afaceri. Modelul de afaceri ar trebui să descrie tipul de incubator ales, domeniul său de 

aplicare geografic și, dacă este cazul, orice sector specific sau altă concentrare specială a pieței sale 

țintă. De asemenea, ar trebui să furnizeze informații privind mijloacele prin care incubatorul va genera 

venituri și profituri, inclusiv modul în care își propune să devină durabil. 

- Planul de marketing. Această secțiune ar trebui să prezinte politica de marketing și să stabilească 

modul în care piața țintă va fi definită și atinsă în continuare. În plus, ar trebui să documenteze 

avantajele comparative ale incubatorului față de concurență și modalitățile prin care se poate asigura că 

aduce în mod constant întreprinderi pentru incubare. Notă: Planul de marketing este considerat extrem 

de important datorită impactului său mare asupra succesului general al incubatorului. Prin urmare, în 

secțiunea următoare sunt oferite detalii suplimentare cu privire la acest aspect. 

- Management și operațiuni. Această secțiune ar trebui să definească structurile și procedurile pentru 

atingerea obiectivelor incubatorului, ceea ce ar trebui să contribuie la prevenirea lipsei de coordonare și 

să sprijine o funcționare mai coordonată care să evite cheltuielile inutile. Pentru fiecare dintre serviciile 

de bază ale incubatoarelor, planul operațional ar trebui să ofere descrieri detaliate ale unor aspecte 

precum sarcinile necesare pentru prestarea acestor servicii și numele persoanelor responsabile. De 

asemenea, planul ar trebui să utilizeze diagrame de flux pentru a descrie procesele de furnizare a 

fiecărui serviciu. Ar trebui să se ia decizii cu privire la tehnologiile care ar trebui adoptate pentru a pune 

în aplicare procedurile și procesele incubatorului, iar acestea ar trebui detaliate în această secțiune a 

planului de afaceri. De asemenea, ar trebui definite resursele necesare incubatorului (echipamente, 

mobilier etc.), precum și sistemele de control ale acestuia. Ar trebui, de asemenea, să fie prezentate 

toate aspectele juridice, cum ar fi standardele pe care incubatorul ar trebui să le respecte sau alte 

reglementări, de exemplu, normele de acces etc., inclusiv statutul său juridic. În plus, ar trebui să se 

explice organizarea personalului, sarcinile, responsabilitățile și relațiile dintre aceștia, inclusiv structura 

Consiliului de administrație și rolul membrilor acestuia. 
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- Gestionarea și planificarea financiară. Această secțiune ar trebui să utilizeze modele financiare pe 

termen scurt și mediu pentru a permite anticiparea performanței financiare. Ar trebui definite 

investițiile inițiale necesare, precum și aspecte precum costurile, cheltuielile și fluxul de numerar, printre 

altele. 

- Un plan de afaceri poate include un plan de dezvoltare strategică. Acesta ar trebui să prezinte etapele 

de dezvoltare a incubatorului, împreună cu obiective de dezvoltare măsurabile și poate include aspecte 

precum: 

o Monitorizarea și evaluarea performanțelor, împreună cu obiectivele de analiză comparativă care le 

însoțesc; și  

o Gestionarea riscurilor. 

Pentru a rezuma, un exemplu de cuprins pentru un plan de afaceri este oferit în următorulinstrument: 

 

CONȚINUTUL PLANULUI DE AFACERI 

- Rezumat executiv 
- Viziune și misiune 
- Analiza SWOT 
- Obiective strategice (pe termen scurt, mediu și lung) 
- Modelul de afaceri 
- Planul de marketing și relația cu părțile interesate 

o Întreprinderi țintă 
o Nevoile specifice ale acestora 
o Cum să le atragem 
o Stabilirea prețurilor 
o Nivelurile de ocupare 

- Management și operațiuni 
o Facilități 
o Politici de intrare și ieșire 
o Tipuri și nivel de servicii 
o Relațiile cu alte servicii 
o Personal 
o Rolul consiliului de administrație 

- Gestiune și planificare financiară 
o Bugetul de capital 
o Bugetul operațional 
o Scenarii și analize de sensibilitate ale veniturilor și cheltuielilor 
o Previziuni privind fluxul de numerar 
o Obiective de profit 
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- Riscuri și strategii de ameliorare 
- Monitorizarea și evaluarea în vederea realizării unui plan de dezvoltare strategică 

o Ce va determina succesul? 
o Cum și cât de des va fi măsurat acest lucru? 

 

4.3.3. Planul de marketing al incubatorului social 

 

Cel mai important obiectiv al planului de marketing este identificarea a ceea ce trebuie făcut pentru a 

atrage mai mulți clienți sau clienți de mai bună calitate; de asemenea, acesta poate încorpora acțiuni 

pentru a atrage parteneri și surse de finanțare noi sau mai puternice. Potențialii donatori vor analiza cu 

atenție informațiile de marketing pentru a trage concluzii cu privire la viitoarea sustenabilitate a unui 

incubator. 

Obiectivul este de a avea un plan de marketing care: 

- vizează în mod clar întreprinderile; 

- ilustrează nevoile specifice ale acestora și detaliază modul în care să le atragă;  

- indică modul în care incubatorul va ajunge pe piața sa țintă. Trebuie inclus un rezumat al planului de 

promovare, care să indice tipul de material promoțional care va fi utilizat și modul în care acesta va fi 

desfășurat. 

Ar trebui să se stabilească o listă de obiective și strategii de marketing specifice pentru a atinge 

obiectivele strategice generale ale incubatorului. Aceasta va urma formula "mixului de marketing" care 

abordează : 

- Portofoliul de produse/servicii; 

- Strategii de stabilire a prețurilor, inclusiv gruparea; 

- Locul: modul în care clienții pot avea acces la servicii - fie la fața locului, fie în afara acestuia sau prin 

mijloace virtuale; 

- Procesul: modul în care sunt furnizate produsele/serviciile; 

- Persoane: cine este în contact cu clienții, cum transmit acestea valoarea produselor/serviciilor oferite și 

cum se comportă aceste persoane în raport cu așteptările clienților; 

- Promovarea: modul în care se face cunoscută incubatorul în rândul potențialilor clienți și se asigură că 

aceștia aleg un anumit produs/serviciu; 
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- Dovezi fizice care să susțină marca. 

Ar trebui să se detalieze o estimare a costurilor preconizate asociate fiecărei strategii sau activități. 

 

Cum se stabilesc prețurile? 

Managerii trebuie să își înțeleagă clienții și să stabilească ce sunt dispuși să plătească, apoi să dezvolte 

modele de afaceri adaptate la aceste condiții. 

2. Dacă un incubator social are o propunere de valoare bună - chiar dacă, în faza de planificare, 

incubatorul nu este capabil să folosească un istoric sau exemple bune pentru a convinge piața - atunci 

chiriile pot fi percepute la nivelul tarifului comercial sau mai mare pentru tipul și calitatea spațiului 

oferit. La stabilirea chiriilor, merită să se treacă în trepte tarifele de închiriere pe metru pătrat, cu tarife 

mai scumpe pentru spațiile mai mici care, de obicei, nu sunt disponibile pe piața comercială.  

3. Serviciile de birou, cum ar fi facilitățile de trimitere de faxuri, fotocopiere, efectuare de apeluri 

telefonice sau utilizare a internetului, pot fi, de asemenea, evaluate comparativ cu valorile actuale de pe 

piață. Avantajul (de cost) nu ar trebui să se bazeze pe acoperirea costurilor reale, ci pe partajarea 

resurselor. Ca un exemplu simplu: avantajul nu constă în a factura fotocopiile la un preț mai mic pe 

bucată, ci în faptul că o firmă client nu trebuie să închirieze (sau să cumpere) un fotocopiator, ceea ce 

reprezintă un avantaj deosebit atunci când numărul de copii necesare este destul de mic pentru a 

justifica o astfel de achiziție. 

4. Redevențele și capitalul propriu sunt mai dificil de definit, dar, în cele din urmă, ratele trebuie să 

acopere costurile incubatorului și să țină cont de eșecuri, precum și de faptul că, în cazul acestor 

modele, cea mai mare parte a profitului va proveni de la doar 10-20% dintre clienți. Din acest motiv, 

valorile de referință pentru capitalul de risc reprezintă un ghid util. Pentru redevențe, care pot ajunge 

până la 7,5%, reperele de referință pentru francize pot servi, de asemenea, drept indicatoare. De 

asemenea, trebuie luate în considerare redevențele pentru licențierea proprietății intelectuale. 

Modelarea pentru capitaluri proprii și redevențe trebuie să fie pentru o perioadă de 10 ani și va ajuta 

oamenii să determine ce este fezabil și care ar trebui să fie rata. 

Notă: "Redevența" este un model în incubare care nu are nici o bază largă de experiență, nici un istoric 

de lungă durată. Este experimental și numai viitorul va arăta dacă acesta va fi o bază comercială solidă 

pentru incubatoare (în țările în curs de dezvoltare). 

5. Atunci când se discută despre prețuri, planificatorii și managerii incubatoarelor ar trebui să fie, de 

asemenea, conștienți de faptul că, deși subvențiile ar putea permite incubatorului să ofere servicii la 
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prețuri mai mici decât cele de pe piață, acest lucru ar putea avea un impact negativ asupra 

concurenților/actorilor de pe piață cu scop lucrativ, ceea ce ar trebui evitat. 

 

Convingerea antreprenorilor să se înscrie în incubator 

Câteva indicații privind modul de convingere a întreprinzătorilor să își cheltuiască resursele limitate 

pentru achiziționarea de servicii și semnarea contractelor de redevențe pot include: 

1. Începeți cu o strategie de marketing clară. Definirea unei strategii este importantă, deoarece 

oferă o bază pentru acțiunile viitoare și înseamnă că toate acțiunile viitoare ar trebui să contribuie la 

atingerea obiectivelor strategiei. 

2. Vânzarea serviciilor incubatoarelor prin intermediul unui personal credibil, care are suficientă 

pregătire și experiență pentru a explica serviciile oferite și pentru a expune clar avantajele acestora. 

3. Folosirea clienților trecuți și actuali. Cu cât sunt mai multe companii de succes care ies din 

incubator; cu atât mai ușor de vândut. Cu cât este mai mare satisfacția clienților actuali, cu atât este mai 

probabil ca noi clienți să fie atrași de incubator. 

 

4.3.4. Finanțarea activităților de incubare 

 

În cele mai multe cazuri, furnizarea de servicii de incubare fizică reprezintă un cost pentru incubator. În 

mod ideal, aceste costuri ar trebui să fie acoperite de venituri echivalente de la chiriași. În cazul în care 

aceste venituri nu sunt suficiente, ceea ce rareori se întâmplă, incubatorul poate avea nevoie de alte 

surse de venit, fie din partea donatorilor/sprijin public, fie prin propunerea altor servicii pentru chiriași, 

cum ar fi, de exemplu, servicii de contabilitate, sau prin punerea în aplicare a unor mecanisme de 

partajare a succesului (redevențele sau taxele de intermediere pot fi o opțiune). 

În mod ideal, un incubator ar putea primi spații adecvate din partea sponsorilor săi publici și/sau privați. 

În acest scenariu, profiturile obținute din spațiile obținute fără costuri ar oferi incubatorului venituri 

pentru a-și finanța cheltuielile pe termen lung. Aceasta ar putea fi chiar cheia unei viitoare autofinanțări 

în cazul în care spațiile sunt suficient de mari. 

O altă modalitate de a echilibra conturile este de a lua în considerare păstrarea câtorva chiriași pe termen 

lung, care sunt adesea numiți chiriași-ancoră. Aceste companii asigură un venit din chirii pe termen lung 

pentru incubator. O strategie bună este de a păstra chiriași ancoră care pot propune servicii noilor 
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incubate (designerii web sunt un bun exemplu) care vor contribui la succesul general al incubatorului și al 

întreprinderilor chiriașe. 

 

4.3.5. Cerințele privind resursele umane 

 

Chiriașii incubatorului vor avea probabil dificultăți în ceea ce privește întreprinderile lor aflate la început 

de drum. Un manager al incubatorului implicat în selecția chiriașilor, în operațiunile zilnice și în 

coordonarea și facilitarea serviciilor pentru întreprinderi poate fi nu numai un bun neprețuit pentru 

întreprinderile incubate, ci și cheia pentru ca incubatorul să-și atingă obiectivele. Managerul ar fi 

responsabil pentru toate componentele cheie ale unui incubator enumerate aici și va servi drept 

facilitator, mentor, coordonator și coleg al tuturor chiriașilor incubatorului. În mod ideal, acest manager 

ar trebui să aibă legături în cadrul comunității de afaceri, aducând experiență, contacte, resurse și o 

prezență în comunitate. 

Managerul incubatorului de afaceri sociale este responsabil de programarea și operațiunile unui 

incubator de afaceri cu utilizare mixtă care deservește întreprinderile rezidente și afiliate. Managerul 

Incubatorului de afaceri își exercită judecata independentă, capacitatea de a lua decizii și discreția în 

îndeplinirea atribuțiilor postului. Performanța în acest post va fi măsurată în funcție de numărul și 

succesul întreprinderilor asistate prin intermediul serviciilor incubatorului, precum și de relevanța și 

calitatea programelor sau serviciilor oferite întreprinderilor. 

 

Managerul incubatorului social 

Atribuțiile specifice ale managerului incubatorului de afaceri sociale includ: 

a) Dezvoltarea incubatorului 

Întrucât incubatorul de afaceri se află în faza de dezvoltare, managerul incubatorului de afaceri va trebui 

să joace un rol principal în elaborarea și codificarea politicilor și procedurilor care să guverneze 

instalația, programele acesteia și relațiile cu clienții, furnizorii de servicii și partenerii. 

b) Responsabilități de programare 

● Elaborarea și gestionarea programelor de educație antreprenorială, a seminariilor, a formării 

competențelor de afaceri și a oportunităților de relaționare pentru chiriașii incubatorului, clienții afiliați 

și comunitatea de afaceri în general. 
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● Planificarea și executarea unei campanii de marketing și de relații publice concepute pentru a crește 

gradul de conștientizare a incubatorului social de afaceri și a programelor sale, precum și pentru a 

recruta noi chiriași și clienți afiliați. 

● Furnizarea de sprijin direct și consiliere pentru chiriașii incubatorului și clienții afiliați cu privire la 

subiecte de afaceri de bază, la planificarea afacerii și orientarea întreprinderilor către resurse publice 

sau private suplimentare care le pot ajuta să abordeze probleme mai substanțiale. 

● Stabilirea și menținerea unei rețele de furnizori de servicii de înaltă calitate care pot oferi formare, 

mentorat, servicii de consiliere sau resurse incubatorului, chiriașilor și clienților săi afiliați. 

● Desfășurarea unui program de sensibilizare a comunității, dezvoltarea și menținerea relațiilor cu 

agențiile guvernamentale, partenerii de dezvoltare economică, întreprinderile, organizațiile și 

persoanele care pot oferi sprijin politic, tehnic sau financiar continuu pentru incubatorul de afaceri. 

Asigurați colaborarea cu partenerii de dezvoltare economică din zonă. 

● Menținerea unor relații strânse cu resursele sociale și financiare esențiale din comunitățile locale, 

oferirea de sprijin pentru extinderea facilităților, asistență în comercializarea tehnologiei și sprijinirea 

antreprenoriatului social al facultăților și studenților. 

c) Responsabilități operaționale 

● Gestionarea operațiunilor de zi cu zi ale incubatorului de afaceri sociale, inclusiv întreținerea, accesul 

și securitatea, programarea instalațiilor sau a echipamentelor, utilitățile și serviciile, achiziționarea de 

servicii și materiale și alte funcții administrative. 

● Elaborarea de planuri de funcționare și bugete anuale, pregătirea rapoartelor financiare și de 

activitate lunare pentru a fi analizate de consiliu și recomandarea de acțiuni care să fie luate în 

considerare de consiliu. 

● Asigură respectarea cerințelor legale pentru operațiuni, inclusiv respectarea legislației locale, de stat și 

guvernamentale, precum și a întregii legislații administrative care trebuie respectată. 

● Programează și conduce ședințele lunare ale consiliului de administrație și coordonează activitățile 

tuturor comitetelor. 

● Identificarea și completarea cererilor de finanțare prin granturi și desfășurarea altor activități de 

strângere de fonduri. 

● Efectuarea recrutării, selectarea, primirea și examinarea periodică a chiriașilor incubatorului și a 

clienților afiliați. Negociați și structurați acordurile și contractele de închiriere ale clienților; inclusiv 
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colectarea chiriilor și a taxelor. Păstrați dosare și înregistrări exacte ale fiecărei companii client și orice 

corespondență aferentă. 

● Urmărirea și raportarea performanțelor incubatorului de afaceri, ale chiriașilor săi și ale clienților 

afiliați. 

 

Cerințele managerului incubatorului de afaceri sociale includ: 

● Diplomă de licență în afaceri sau într-un domeniu apropiat, preferabil masterat. 

● Minimum cinci ani de experiență în afaceri sociale, cu experiență de start-up preferată. De asemenea, 

sunt preferați candidații cu experiență în gestionarea incubatoarelor de afaceri. 

● Cunoștințe demonstrate de gestionare a contractelor, bugetare, strângere de fonduri și gestionare de 

proiecte. 

● Candidații ar trebui să aibă, de asemenea, expertiză în domeniile de conținut ale analizei 

oportunităților, formării de capital și finanțării, dezvoltării planului de afaceri și a modelului de afaceri, 

comercializării tehnologiei, economiei sociale, dezvoltării clienților și demarării ușoare, precum și 

evaluării și gestionării riscurilor. 

● Abilități excelente de relaționare interpersonală, de comunicare verbală/scrisă și de rezolvare a 

problemelor. 

● Experiență de lucru cu informații confidențiale și sensibile. 

● Flexibilitate și disponibilitate pentru a lucra dincolo de ziua de lucru obișnuită de 8 ore și pentru a 

participa ocazional la întâlniri în weekend și seara. Este posibil să fie necesară deplasarea ocazională. 

 

Este necesar să se recruteze personal pentru a oferi un nivel bun de servicii în următoarele domenii-

cheie: 

- Administrarea incubatorului - financiar, juridic, resurse umane și tehnologia informației; 

- Dezvoltarea și întreținerea mediului fizic (intern și extern) prin furnizarea unei infrastructuri de calitate 

și a unor servicii de birou pentru clienți - cum ar fi accese și mobilier și inclusiv servicii de birou și 

facilități TIC (faxuri, fotocopiere, telefon și internet), printre altele); 

- furnizarea de servicii de dezvoltare a afacerilor de calitate pentru clienți; 
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- Marketing, gestionarea părților interesate și relații publice; 

- Planificare strategică, raportare, monitorizare și evaluare 

 

Gestionarea resurselor umane acoperă recrutarea și dezvoltarea angajaților (membri ai personalului). 

Ținta unui sistem de gestionare a resurselor umane performant este foarte importantă din mai multe 

motive: 

- Acesta va contribui la asigurarea unui nivel ridicat de performanță în cadrul incubatorului și va servi, de 

asemenea, la demonstrarea valorii unei astfel de abordări pentru întreprinderile incubate. 

- Acesta este un domeniu complex care este foarte important pentru incubator, din cauza necesității de a 

acoperi costurile, de a valorifica la maximum resursele și de a face să circule rapid informațiile. 

 

4.4. Concluzii 

 

Un incubator de întreprinderi sociale, ca orice altă întreprindere, are nevoie de un plan de afaceri solid 

ca foaie de parcurs către succes. 

Prin conturarea situației actuale din ecosistemul inovării și al antreprenoriatului social, de exemplu printr-

o analiză SWOT, incubatorul se poate poziționa în acest context general. Planul de afaceri este un 

instrument care permite incubatorului să își definească în detaliu viziunea, misiunea și strategia pentru a-

și realiza impactul așteptat. Astfel, incubatorul social poate stabili obiectivele strategice care trebuie 

atinse și poate defini procedurile și structurile operaționale care îi vor permite să le atingă. În special, ar 

trebui să includă punerea în aplicare a unei strategii puternice de marketing, să detalieze modelul de 

afaceri în baza căruia va funcționa și să descrie aspectele legate de gestionarea operațională și financiară 

globală a incubatorului. Transformarea planului de afaceri în realitate face parte din planificarea 

strategică a incubatorului. 




