
mag. Tina Pezdirc Nograšek 

Vodja projekta CRE HUB 

tina.pezdirc@ljubljana.si 

CRE:HUB projekt 

6. Februar 2018, 2017 Operativna delavnica za predstavitev poročila o vrednotenju in vključevanju deležnikov 



 

Uvodno-predstavitveni del 
 
9:30 – 9:40 Uvod v temo  

  (Tina Pezdirc Nograšek, RRA LUR; Anja Zorko, Center za kreativnost) 

 
9:40 – 10:10 Predstavitev dobrih praks in predstavitev korakov, nalog 

  (Barbara Predan, Pekinpah) 

 
10:10 – 10:20 Kratka kava, priložnost za spoznavanje  

 
Delavnica 

 
10:20 – 11:00 Delo v skupinah na aktivnosti 

 
11:00 – 11:05 Menjava aktivnosti po skupinah 

 
11:05 – 11:35 Delo v skupinah na aktivnosti 

 
11:35 – 11:40 Menjava aktivnosti po skupinah 

 
11:40 – 12:10 Delo v skupinah na aktivnosti 

 
12:10 – 12:30 Predstavitve dela skupin  

 
 

12:30 – 13:00 Neformalna razprava in kosilo 
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REGIONALNI CENTER KREATIVNE EKONOMIJE 

pisarna znotraj RRA LUR 

financiranje v okviru EU projektov 

cilj: razvoj kreativne ekonomije na ravni regije 

sodelovanje z deležniki, združevanje pristopov od 

spodaj navzgor in od zgoraj navzdol 
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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. 

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014-2020:  Prednostna os 3. Dinamično in 

konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast; 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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 Partnerji v projektu 

- 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) 

Faza 1   1. april 2016 – 30. september  2018 

Faza 2   1. oktober 2018 – 30. september 2020 
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SWOT analiza KKI 

dokument  Roadmap 

akcijski načrt za KKI 

študijski obiski, participatorne delavnice, fokusne skupine, intervjuji,  

vrednotenje na terenu, konference etc. 

skupni sistem za spremljanje in vrednotenje KKI 

1 

2 

3 

4 
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ROADMAP: Strategija kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji 

Izboljšanje poslovnega okolja za razvoj KKI 

Konkurenčne in izvozno usmerjene KKI 

Projekti sodelovanja RR med podjetji, KKI in visokošolskimi ustanovami, Mreženje 

in grozdenje, Pilotni projekti v javnem sektorju za spodbujanje socialnih inovacij;  

Povezovanje KKI z ostalimi ekonomskimi sektorji in družbo 

Mapiranje in preučevanje potencialov KKI, Izboljšan institucionalni okvir, 

Ozaveščanje in promocija potencialov KKI za povečanje družbeno – 

gospodarskega razvoja, Razvoj primernih političnih orodij za KKI;  

Krepitev zmogljivosti (izobraževanje in usposabljanje), Izboljšan dostop do financ, 

Podpora fizični infrastrukturi in ustvarjalnim inkubatorjem, Podpora 

internacionalizaciji KKI; 

3 

2 

1 
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ROADMAP: Strategija kulturnih in kreativnih industrij v Sloveniji 

Konkurenčne in izvozno usmerjene KKI 

1. Krepitev zmogljivosti (izobraževanje in usposabljanje),  

 

2. Izboljšan dostop do financ,  

 

3. Podpora fizični infrastrukturi in ustvarjalnim inkubatorjem,  

 

4. Podpora internacionalizaciji KKI; 

2 



Project media 

 
 

 

 

    

  

 
 

 

Thank you! 

tina.pezdirc@ljubljana.si  

www.interregeurope.eu/crehub/ 


