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NAMEN
Glavni cilj projekta je izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik
in programov, ki podpirajo mala in srednja podjetja s področja
kulturnih in kreativnih industrij v vseh fazah njihovega življenjskega
cikla, za razvoj in doseganje njihove rasti.

POLITIKA, KI JO NASLAVLJAMO
Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v
obdobju 2014 -2020: 2.3. Dinamično in konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast; 2.3.3. Spodbujanje podjetništva, zlasti z
omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem
ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji;
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PROEJKTNI PARTNERJI
• Basilicata Region, Italija (vodilni partner);
• Autonomous Region Friuli Venezia Giulia, Italija;
• Regional Development Agency Centru, Romunija;
• Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit Ltd.,
Madžarska;
• University of Latvia, Latvija;
• Culture Tourism and Institutional relation department of the
Government of Navarra, Španija;
• ADDICT – Creative Industries Portugal, Portugalska;
• Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR);
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ČASOVNI OKVIR

1. faza/ 1.4.2016 – 31.3.2018 (24 mesecev)
2. faza/ 1.4.2018 – 31.3.2020 (24 mesecev)
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GLAVNI CILJ IN PODCILJI PROJEKTA
Splošni cilj projekta je izboljšati regionalne razvojne politike in
programe, za podporo ustanavljanju in razvoju novih MSP-jev v
sektorju kulturnih in kreativnih industrij (KKI), ki predstavlja ključno
gonilo trajnostne rasti za ustvarjanje novih delovnih mest.
Podcilji projekta so naslednji:

1) Izboljšati sposobnosti posameznikov, organizacij in interesnih skupin
za razvoj MSP – jev na področju KKI, s pomočjo identifikacije, analiz in
izmenjave izkušenj med partnerji;
2) Testirati in uskladiti pridobljena znanja o podpori novim podjetjem s
področja KKI v njihovih prvih življenjskih fazah razvoja;
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3) Integrirati pridobljena znanja v politiko, ki jo naslavlja projekt (ki lahko
rezultira v spremembah v upravljanju politike, implementaciji novih
projektov, spremembah OP – ja;
4) Podpora manj razvitim regijam pri oblikovanju in izboljšavi politik KKI
(kot delu njihovih regionalnih razvojnih strategij;
5) Razviti integrirano orodje za spremljanje (ki bo omogočalo regijam,
da bodo spremljale napredek novo implementiranih politik);
6) Koordinacija različnih regionalnih politik za podporo KKI
inkubatorjem (in z njimi povezanimi storitvami) s ciljem učinkovite
promocije internacionalizacije kreativnih in kulturnih start - upov.
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PRIČAKOVANI REZULTATI
SWOT analiza KKI na regionalni ravni – analiza glavnih
izkušenj in pridobljenih znanj;
Priprava načrtov za integracijo izkušenj in pridobljenih
znanj; študijski obiski; delovni sestanki deležnikov s
področja oblikovanja politik;
Ocenjevanje na terenu: medsebojna evaluacija
regionalnih politik in sistemov; vzpostavitev skupnega
sistema za spremljanje in ocenjevanje politik KKI;
Akcijski načrti za implementacijo sprememb pri politikah;
priporočila politik;
Med regijski dogodki.
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VLOGA DELEŽNIKOV
Coworking prostori so v Sloveniji v zadnjih petih letih v
vzponu in imajo pomembno vlogo v lokalnem, regionalnem in
nacionalnem podjetniškem okolju, še posebej v relaciji do
kreativnega sektorja.
Pogostokrat coworking prostori vzpostavljajo okolje primerno
za zagon novih podjetij (start – upov) preko inovativnih
poslovnih modelov, ki stremijo k ekonomski, okoljski in
družbeni blaginji.
Coworking prostori zagotavljajo:
1) možnost povezovanja in sodelovanja za novonastala
podjetja,
2) dostop do novih znanj, novih poslovnih modelov itd.
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VKLJUČEVANJE DELEŽNIKOV V PROJEKT IN MED
REGIONALNI PRENOS ZNANJ
Deležniška skupina bo spodbujena k skupnemu raziskovanju
podobnih politik, ki v EU že obstajajo, kar bi omogočilo
sodelujočim, da spoznajo najnovejše trende, modele in
pristope s tega področja.
Poleg zagotavljanja novih znanj za deležnike, bodo v projektu
realizirani tudi dogodki za prenos novih znanj za širšo javnost,
pri čemer bo imela koristi tudi celotna stroka oz. kreativni
sektor.
Projekt temelji na ravnovesju med regionalnega sodelovanja
strokovnjakov, deležnikov in oblikovalcev politik ter med
regionalnem sodelovanju kreativnega sektorja.
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Hvala!

www.interregeurope.eu/crehub/

Project smedia

