ODKRIJ VEČ O PROJEKTU INDUCCI

# Raziščimo neznano
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Vodilni partner:
Korporacija za gospodarski razvoj mesta Chemnitz
Contact person: Carsten Debes
Innere Klosterstraße 6/8, 09111 Chemnitz, Germany
debes@cwe-chemnitz.de

Culture
Creativity
Industries

PARTNERSTVO

# Sprostimo ustvarjalnost
InduCCI povezuje 8 tradicionalnih industrijskih regij
iz Srednje Evrope, ki jih zastopajo:
Korporacija za gospodarski razvoj (Administrativno
okrožje Chemnitz, Nemčija)
Regijsko združenje za kulturno in ustvarjalno
industrijo Saška e.V. (Nemčija)
Kreativna regija Linz & Zgornja Avstrija (Avstrija)
Mikroregija Sokolov-vzhod (Severnozahodna Češka,
Češka Republika)
Regionalna razvojna agencija v Bielsko-Biala (Južna
Šlezija, Poljska)
Zbornica za gospodarstvo, industrijo, obrt in
kmetijstvo (Benečija-Veneto, Italija)
Poslovno podporni center, BSC Kranj (Gorenjska,
Slovenia)

Odgovorni za komunikacijo:
Stebo vzw
Contact person: Ina Metalidis
Windekestraat 1, 3600 Genk, Belgium
ina.metalidis@stebo.be
www.inducci.eu
www.facebook.com/inducci

DEJSTVA & ŠTEVILKE
2.027.542,49

Vrednost projekta v EUR

1.649.557,11

ERDF sofinanciranje v EUR

04.2019 – 12.2021

Trajanje projekta

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj
iz Programa Interreg Srednja Evropa

STEBO kompetenčni center za razvoj skupnosti
(Pokrajina Limburg, Belgija)
Publishers:
- Economic Development Corporation Chemnitz (CEO Sören Uhle)
- Stebo vzw (CEO Erwin De bruyn)

Kulturna in kreativna industrija v
tracionalnih industrijskih regijah kot gonilna
sila za preobrazbo v gospodarstvu in družbi
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METODOLOGIJA

NAŠA IDEJA

# Obarvajmo industrijske regije
InduCCI spodbuja uporabo kulturne in kreativne
industrije (KKI) kot ključne gonilne sile za
preobrazbo v gospodarstvu in družbi v primestnih
industrijskih regijah.
Vpliv na strateške okvire: Politike KKI so v
industrijskih regijah poseben izziv zaradi novosti
same panoge zaradi neustreznih značilnosti in
zaradi močnega ter spremenjenega industrijskega
okolja. InduCCI razvija nove ali izboljšuje
obstoječe politike s podporo relevantnih skupin
deležnikov.
Povezovanje novih in starih gospodarstev:
Industrijske regije še vedno niso obravnavane
kot uspešni in privlačni kraji za KKI. InduCCI
spodbuja KKI kot lastno gospodarsko panogo in
kot zunanjega partnerja za inovacije v industriji.
Krepitev industrijske skupnosti: Dolgoletne
industrijske regije so sčasoma razvile značilno
kulturo, ki vsebuje prednosti in ovire za
prihajajočo industrijsko preobrazbo. InduCCI
vključuje KKI kot pomoč ljudem, da postanejo
bolj odprti za inovacije, spremembe in
podjetništvo.
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PREDNOSTI & UČINKI
# KKI ima odgovor
Ključni cilji InduCCI:
•
•
•
•

privabiti KKI v industrijske regije;
spodbuditi javno upravo k specifičnim potrebam
KKI;
povezati tradicionalne industrije s KKI;
ustvariti dodatno ponudbo v kulturnem življenju
in večjo prilagodljivost družbe preobrazbi
industrijske skupnosti.

The partners intend to produce:
•
•
•
•
•

# Skupaj ustvarjamo vrednost
Partnerji sestavljajo transnacionalno mrežo
za učenje: na podlagi izmenjave strokovnega
mnenja, izkušenj in soustvarjanja pripravljajo
usposabljanja, pilotne akcije in priporočila za
politike.
V regijah partnerji organizirajo fokusne skupine,
ki združujejo deležnike iz relevantnih sektorjev
(ustvarjalne skupnosti, javna uprava, podjetja,
univerze, šole).
Na transnacionalni in regionalni ravni se InduCCI
opira na metodo pozitivnega poizvedovanja
(Appreciative Inquiry-AI), uspešen pristop, ki
olajša spremembe. Pri tej metodi partnerstvo
prične iz „tistega, kar že deluje“ in iz „izmenjave
izkušenj“, nato pa (ponovno) odkriva, razvija
in spodbuja pozitivne kulturne in ustvarjalne
elemente industrijskih skupnosti.

7 regionalnih dokumentov politike KKI;
1 smernice za ustrezno politiko KKI v industrijskih
regijah Srednje Evrope;
7 shem usposabljanja za izboljšanje kompetenc
osebja v javni upravi, ki se ukvarja s KKI;
1 orodje o metodah za spodbujanje KKI v
industrijskih regijah;
4 pilotne akcije, ki obsegajo skupno 23 testnih
primerov.

Strateški učinki bodo delovali kot inkubator politike
KKI v industrijskih regijah. Orodja bodo ponujala
praktične smernice, medtem ko pilotni ukrepi služijo
kot referenčni primeri za druge primestne industrijske
regije.
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