
Vodilni partner
POKRAJINA PESCARA (IT)

ZDRUŽENJE TRGOVINSKIH 
ZBORNIC DEŽELE VENETO (IT)

AGENCIJA ZA INOVACIJE 
CENTURIA ROMAGNA

INSIGHT & CO. SRL (IT)

OBČINA RIMINI (IT)

ZBORNICA ZA TRGOVINO IN 
INDUSTRIJO V TIRANI (AL)

KMETIJSKA UNIVERZA V TIRANI – 
FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN 
KMETIJSKE DEJAVNOSTI (AL)

AGENCIJA ZA GOSPODARSKI 
RAZVOJ OBČINE PRIJEDOR 
PREDA–PD (BIH)

LIR EVOLUTION (BIH)

DIREKTORAT ZA RAZVOJ MALIH 
IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ 
(MNE)

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER 
KOPER (SLO)

Projekt sofinancira Evropska 
unija z instrumentom za 
predpristopno pomoč.

»Publikacija je nastala s finančno pomočjo programa čezmejnega sodelovanja IPA Jadran. Za njene vsebine je izključno odgovorna 
pokrajina Pescara in v nobenem primeru ne odražajo stališča organov programa čezmejnega sodelovanja IPA Jadran.«

INKUBATOR ADRIA



opredelitvijo inovacij v turizmu in agroživilstvu s posebnim jezikom in 
glosarjem ter prikazom prednosti inovacij na področju turizma in agroživilstva z 
dobrimi praksami in poslovnimi zgodbami,

informativnimi storitvami glede financiranja, možnostmi usposabljanja in 
seznamom organizacij za podporo inovacijam, ki so namenjene obstoječim in 
zagonskim podjetjem v različnih jadranskih regijah IPA (Abruci, Emilija - Romanja, 
Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Slovenija),

svetovalnimi storitvami, sestavljenimi iz dveh vrst svetovanja: prve stopnje, ki 
predstavlja osnovno vodilo, in druge stopnje, ki bo ponudila prilagojeno strokovno 
svetovanje,

informacijami o storitvah mehkega pristanka in transnacionalnih 
podpornih storitvah za izboljšanje dostopa do omrežij, donacij in mednarodnih 
trgov za mala in srednje velika podjetja, ki iščejo nove trge in poslovne partnerje ali 
odpirajo novo podružnico v jadranskih regijah IPA (Abruci, Emilija - Romanja, Bosna 
in Hercegovina, Črna Gora, Albanija, Slovenija).

Inkubator Adria je plod evropskega projekta IPA Jadran Adria Footouring, ki vključuje 11 
partnerjev iz: Italije (Abruci in Emilija - Romanja), Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne 
Gore in Slovenije. 
Inkubator Adria je namenjen spodbujanju inovacij na področjih turizma in agroživilstva na 
območju Jadrana, kar uresničuje z vrsto orodij za podporo podjetjem in območjem med 
procesom inoviranja (tj. spodbujanje ustvarjanja novih ustvarjalnih idej, razvoj in širjenje 
inovacijske kulture).

INKUBATOR ADRIA

Inkubator Adria je virtualna platforma, zasnovana za obstoječa podjetja s področij turizma in prehrane, 
da bi spodbudila in usmerjala razvoj inovativnih idej z:
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