
 
 

     

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

CRE:HUB 

Politike za kulturne in kreativne industrije:  

vozlišče inovativnega regionalnega razvoja 

 

 

 

 

 

Delavnica z deležniki za pripravo akcijskega načrta 

na področju kulturnih in kreativnih industrij 

 

petek, 16. marca 2018 

Mestna hiša (Rdeča dvorana), Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

 

Organizator:  

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije  

in društvo Pekinpah  

v sodelovanju s Centrom za kreativnost  
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Cilj delavnice 

 

RRA LUR želi v okviru projekta CRE:HUB oblikovati ukrepe akcijskega načrta za spodbujanje 

razvoja kulturnih in kreativnih industrij (KKI). V preteklem letu smo v sodelovanju z Inštitutom 

za ekonomska raziskovanja izdelali SWOT analizo KKI ter pripravili dokument Roadmap, v 

katerem smo skupaj z deležniki definirali ključne cilje, kot odziv na potrebe, ki se pojavljajo na 

terenu.  
 

V sklopu te delavnice bomo na podlagi aktivnosti drugega in tretjega cilja dokumenta Roadmap 

oblikovali ukrepe za akcijski načrt, z namenom opolnomočenja in doprinosa k razvoju KKI 

sektorja (več na naslednji strani). RRA LUR si preko tega dokumenta in drugih aktivnosti, ki jih 

v okviru projekta CRE:HUB izvaja, prizadeva ključnim odločevalcem in pripravljavcem politik, 

ki delujejo na tem področju, podati konkretne predloge za izboljšanje stanja KKI. 
 

Center za kreativnost si skozi sodelovanje v projektu CRE:HUB prizadeva svoje obstoječe 

programske ukrepe testirati pri ključnih ciljnih skupinah, obenem pa pridobiti neposreden 

vpogled v predloge sektorja glede možnih izboljšav za njihovo delovanje. Ti predlogi bodo 

pomembna vodila za razvoj nadaljnjih aktivnosti Centra, hkrati pa bodo predstavljeni tudi 

odločevalcem in partnerjem s katerimi center sodeluje. 

 

 

Program 

 

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 

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

 

 

Delavnica 

 

10:20 – 11:05 Delo v skupinah na aktivnosti 

11:05 – 11:10 Menjava aktivnosti po skupinah 

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

11:40 – 11:45 Menjava aktivnosti po skupinah 

11:45 – 12:15 Delo v skupinah na aktivnosti 

12:15 – 13:00 Predstavitve dela skupin  

 

Kosilo 

 

13:00 – 13:30 Neformalna razprava in kosilo 
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Na podlagi drugega in tretjega cilja Konkurenčne in izvozno usmerjene kreativne in kulturne 

industrije ter Povezovanje kreativnih in kulturnih industrij z ostalimi deli gospodarstva in 

družbe iz dokumenta Roadmap bomo na delavnici podrobneje definirali ukrepe za:  

1) Podpora fizični infrastrukturi in ustvarjalnim inkubatorjem (regionalni pristop) 

2) Vzpostavljanje projektnih povezav med raziskovanjem in razvojem (R&R), poslovnim sektorjem, 

KKI in visokošolskimi izobraževalnimi inštitucijami 

3) Mreženje in grozdenje 

4) Pilotni projekti v javnem sektorju z namenom spodbujanja družbenih inovacij 

 

Celoten dokument (v ang. jeziku) je dostopen na:  

http://www.rcke.si/media/datoteke/CREHUB-Policy-Roadmap-in-Sl-RRA-LUR.pdf 

 

Kratek oris aktivnosti: 

Konkurenčne in 

izvozno 

usmerjene 

kreativne in 

kulturne 

industrije 

Podpora fizični infrastrukturi in ustvarjalnim inkubatorjem 

(regionalni pristop) 

Razvoj fizične infrastrukture preko urbane regeneracije;  

Finančna podpora za ustvarjalne inkubatorje in »co-working« prostore 

(stroški upravljanja, subvencioniranja najemnin, sistematično financiranje) 

Povezovanje 

kreativnih in 

kulturnih 

industrij z 

ostalimi deli 

gospodarstva in 

družbe 

Vzpostavljanje projektnih povezav med raziskovanjem in razvojem 

(R&R), poslovnim sektorjem, KKI in visokošolskimi izobraževalnimi 

inštitucijami 

Sredstva in programi za raziskave, vaučerji 

Mreženje in grozdenje 

Vzpostavljanje grozdov, platform (temelječih na pristopu poslovnih in 

vrednostnih verig) 

Pilotni projekti v javnem sektorju z namenom spodbujanja 

družbenih inovacij 

Podpora in subvencioniranje projektov, javna naročila, povezovalni dogodki 

 

http://www.rcke.si/media/datoteke/CREHUB-Policy-Roadmap-in-Sl-RRA-LUR.pdf

