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Orange a investit 200.000 euro
într-un program pentru

accelerarea start-up-urilor
Cristian Paþachia, Development & Innovation Manager

Ce este programul
Orange Fab,
când a fost lansat ºi

cui se adreseazã acesta?

Orange Fab este un program in-
ternaþional de accelerare a start-
up-urilor ce se deruleazã în cadrul
grupului Orange. În România a
fost lansat în luna iunie 2017, ca
parte a unui ecosistem de inova-
þie creat în jurul reþelei Orange.
Start-up-urile care sunt selectate
sã participe la program vor imple-
menta un proiect pilot de par-
teneriat comercial cu Orange
România, beneficiind de suport
din cadrul ºi din afara companiei
pe tot parcursul implementãrii
proiectului.

Ce buget aþi alocat
pentru lansarea
programului ºi cât

intenþionaþi sã investiþi în
proiectele selectate?

Orange Fab a beneficiat de o in-
vestiþie de 200.000 euro pe o pe-
rioadã de 2 ani. Investiþia în pro-
iectele selectate în Orange Fab
depinde însã de specificaþiile fie-
cãrui proiect în parte ºi ulterior de
evoluþia sa în cadrul prgramului.

Cu ce susþine acceleratorul
Orange Fab start-up-urile din
România ºi care sunt criteriile

de selecþie pentru a intra în reþea?

Programul Orange Fab îºi propune sã desco-
pere start-up-uri din România, companii cu
produse validate în teste, care ajutã la îmbunã-
tãþirea stilului de viaþã ºi stabilesc tendinþe
prin folosirea tehnologiei. Start-up-urile se pot
înscrie în Orange Fab în orice moment pe par-
cursul anului, urmând sã parcurgã urmãtoarele
etape: procesul de aplicare ºi selecþie în pro-

gram, etapa de accelerare care implicã oferirea
accesului la infrastructura ºi serviciile Orange ºi
implementarea proiectului-pilot.

Ultima etapã presupune un demo day ºi eva-
luarea posibilitãþii încheierii unui parteneriat
pe termen lung cu Orange.

Care sunt domeniile de activitate
pe care le vizeazã programul? Cât
de importantã este direcþia de

Smart City în Orange Fab?

Programul este structurat pe patru direcþii

principale: smart territories, din care face par-
te ºi verticala smart city, alãturi de domenii

precum agritech, energie sau re-

tail, future of life (inteligenþã ar-
tificialã, biotehnologie, viaþã digi-

talã, sãnãtate, mobilitate), securi-
tate (ciberneticã ºi militarã) ºi re-
þele ale viitorului (Blockchain,
Software Defined Networking,
managementul calitãþii experien-
þei - QoE, interfeþe de programare
a aplicaþiilor (API) în reþea.

Ce presupune pentru
start-up-uri implicarea
în Orange Fab?

Fiecare companie îºi urmeazã
calendarul propriu de activitãþi
din momentul definirii proiectu-
lui pilot, pânã la finalizarea aces-
tuia.

Majoritatea activitãþilor pot fi
desfãºurate de la distanþã, în-
trucât proiectul nu necesitã pre-
zenþa fizicã în Bucureºti a repre-
zentanþilor companiei înscrise în
Orange Fab. Pentru cei care au
nevoie de prezenþã fizicã, avem
disponibil un spaþiu de lucru în
cadrul Tech Hub din Bucureºti,
însã analizãm astfel de opþiuni ºi
pentru restul þãrii.

La jumãtatea anului 2018, echi-
pele care au început sau au finali-
zat un proiect pilot cu Orange vor

fi invitate sã îºi prezinte soluþiile într-un
cadru public. De asemenea, o parte din
echipe vor fi invitate ºi la Demo Day-ul in-
ternaþional Orange Fab de la Paris.

În câte þãri este disponibil
acest program?

În afarã de România, programul Orange
Fab este disponibil în alte 14 state din Eu-
ropa, Asia ºi SUA.


