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Motiváció:
•
•
•
•
•
•
•

•

A gazdasági sikerhez ma már nem elég valamit jól és egyre hatékonyabban csinálni, hanem
együttműködés kell, csoportokat kell kialakítani, csak így sikerülhet versenyben maradni.
Az előző évtized során az Európai Uniós GDP-ben a kreatív ipar részesedése meghaladta a
2,3%-ot;
A növekedés mértéke 12.3% -al nagyobb, mint a gazdaságé
Kreatív ipar 350 milliárd euróval nagyobb forgalmat mutatott ki mint az autóipar.
A foglalkoztatás a kreatív ágazatokban növekszik (+1.85%), míg az EU-ban összességében
csökkent az elmúlt 10 év alatt.
Az innováció és a kreatív ipar jövőbeni jelentőségét hangsúlyozták az EU szervei azáltal is, hogy
a 2009-es esztendőt Az innováció és a kreativitás európai évének kiáltották ki.
2009-ben lett kidolgozva a Manifesztum a kreativitásért és innovációért Európában című
dokumentum a kultúra, a tudomány, a vállalkozói szféra, a oktatás és a dizájn területéről érkezett
kiemelkedő európai személyiségek által. Célja, hogy segít kialakítani az Európai Unió vízióját a
kreativitás és innováció szerepéről és megalapozni az Unió stratégiáját a 2010-2020 közötti
évtizedre.
2010 áprilisában jelent meg a „Kulturális és kreatív ipar zöld könyve”, mely kiadvány célja a
társadalmi és szakmai diskurzusok elindítása azzal kapcsolatosan, hogy milyen ösztönző
környezet szükséges a kulturális és kreatív ipar fejlődéséhez.

Manifesztum (idézet):
•
•
•
•
•
•

•

1. A kreativitást az egész életen át tartó tanulási folyamatnak kell táplálnia,
amelyben szorosan összekapcsolódik elmélet és gyakorlat.
2. Az iskoláknak és egyetemeknek a diákok és a tanárok számára egyaránt
a kreatív gondolkodás és a gyakorlat általi tanulás helyévé kell válniuk,
3. A munkahelyeknek az ismeretszerzés helyévé kell lenniük.
4. Erős, független és sokoldalú kulturális ágazat kialakítására kell törekedni,
amely támogatni képes a kultúrák közötti párbeszédet.
5. Támogatni kell a tudományos kutatást, hogy megértsük a világot, javítsuk
az emberek életét és ösztönözzük az innovációt.
6. Elő kell mozdítani a kreatív folyamatokat, gondolkodásmódot és az
alkotáshoz szükséges eszközök használatát, megérteni a felhasználók
igényeit, érzéseit, vágyait és képességeit.
7. Támogatni kell a vállalati innovációt, amely hozzájárul a jóléthez és a
fenntartható fejlődéshez.

„Kreatív iparág: ágazat, amely a kultúrát
használja alapanyagként (input), és kulturális
dimenzióval bír, jóllehet az általa előállított
eredmény (output) gyakran funkcionális. Ide
tartozik az építészet és a dizájn, amely szélesebb
folyamatokba integrálja a kreatív elemeket,
valamint az olyan alágazatok is, mint a
tervezőgrafika,
a
divattervezés
vagy
a
reklámszakma.” (Zöld könyv)

Célcsoport:
Kreatív ipari vállalatok: innovatív vállalalkozás, média, film,
televízió, rádió, játékok, a művészeti ágazatban dolgozók,
releváns
információkat szolgáltatók, elektronikus és
nyomtatott média, marketing, pr- és reklámtársaságok,
termelési technológia a reklámkészítéshez, kommunikációs
eszközök, szoftverfejlesztés, design, divat, a digitális játékok
kialakítása és gyártása, az építészet, a művészeti iparág
széles skálája, beleértve az iparművész-tervezést és
gyártást, minden típusú promóciós termékek és
ajándéktárgyak, különböző kézműves– és kerámiatárgyak,
turizmus,
sport,
közművelődési
intézmények,
műemlékvédelem és a kulturális örökség... Stb.

Célcsoport:
Kreatív háttéripar: műanyag-feldolgozás, gumi, fémek,
gépipar, járművek és hajógyártás, elektronika, játék- és
sporteszközök, vegyipar, papír és nyomtatás, bőr- és
cipőipar, textil- és ruházati cikkek, élelmiszeripar, építőipar
és építőipari kézművesek...

Célcsoport:
Kapcsolódó szervezetek, intézményi háttér: üzleti és
szakmai szervezetek, képzési intézmények, az emberi
erőforrás menedzserei, és mindazok, akik azért fáradoznak,
hogy javuljon ezen vállalkozások versenyképessége.
A kreatív forrás: művészetek ... Ezek szervezeteinek
bevonása.

Reklámipar

Média
tartalomipar

Média kiadás

Építészet
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Szoftver, WEB
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Számítástechnika

Design

Előadóművészet

Szlovákiában: Bazin, Szenc,
Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei
és Érsekújvári járás

Magyarországon: Győr-Moson-Sopron és
Komárom-Esztergom megye

Célkitűzések:
• Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása;
• Üzleti tanácsadási, információs és marketing
szolgáltatások bővítése;
• A szellemi tőke megosztását, legjobb gyakorlatok (best
practices) terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló
üzleti rendezvények szervezése;
• A kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése,
népszerűsítése, ezen gazdasági ágazat láthatóságának
elindítása.

Amiben fejleszteni szeretnénk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Önfelmérés, a problémák folyamatos azonosítása és a versenytársak
eredményeinek figyelemmel követése és jó példák és módszerek
azonosítása;
Az ágazat mellett működő szellemi műhelyek feltérképezése, azok az
intézmények, amelyek az ágazatban felmerülő problémákra adnának
válaszokat;
Közös platform kialakítása, ami segíti a források eljutását;
Segítség a kereslet felméréséhez, a célcsoportok azonosításához;
Összefogásra mutató hajlandóság növelése;
Közös képzési igények;
Koordináció;
Tudásbázis: know-how, módszertanok;
Belső verseny helyett az együttműködés és összhang fejlesztése.

1. munkaszakasz:
Kommunikáció a célcsoporttal:
A Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében
működő kreatív és hagyományos iparágak képviselőinek
megszólítása itt; és partnerünk által odaát Szlovákiában.
Kapcsolatfelvételi adatokat listázunk fel, melynek várható
számossága 300 db + Szlovákiában hasonló minta.
Nyitókonferencia (2011 március 30.!!!): kapcsolatépítő célú
kreatív konferencia Győrben 60 fő tervezett részvételével.

2. munkaszakasz:
Adatgyűjtés Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében + a
célterület szlovákiai oldalán:
•

•

2 X160 cég részletes adatgyűjtését vállaljuk elérhetőségi adatokra, tevékenység
leírására kiterjedően. Céglogó, képek és referenciamunkák leírásának
lehetőségével. Csatlakozási és adatketzelési nyilatkozat. Részletes adatok
elektronikusan gyűjtve.
Célunk feltérképezni, felmérni a célcsoporthoz tartozó vállalkozásokat, cégeket,
szervezeteket, majd megalapozni felkészülésüket a határ menti régiókban a
kreatív hálózat kialakítására.

Tanulmány:
•

20 oldal terjedelmű ismertető leírás. Rövid konklúzió a felmérés eredményeiről és
iránymutatás a kreatív iparágak klaszterré szervezésének esélyeiről, a
szervezettség fokának emelésében rejlő lehetőségekről.

3. munkaszakasz:
• A komáromi erődben megrendezett „Kreatív kiállítás“:

–

•
•

– Helyszín: Monostori Erőd - Komárom
– Terület nagysága: 10 000 m2
– Időpont: 2011. szeptember 15-18.
– Kiállítók várt száma: 300
– Díjmentes kiállítóhely!!! Regisztrációhoz kötött!
kísérő tevékenységek:
»
grafikusok versenye,
»
plakátok kiállítása,
»
építészek kiállítása;

Az adatbázis és a kiadvány publikálása a projekt honlapján
(www.creativeindustry.eu), valamint 250 oldalas kiadványban;
Komáromban Zárókonferencia.

Eredmények:

célcsoport képviselői (cégek, szervezetek)
tanulmány

rendezvények
kiállítás
szoftver (adatbázis, fórum, transzfer)
kiadvány
A folytatás lehetősége…

2 X 160
1

3
1+
1
1000

Profit:
Jelentkezési lap kitöltése és elektronikus adatfeltöltés után…

• Díjmentes regisztrációs lehetőség
határon átnyúló üzleti együttműködést
támogató programba!

• Fejlesztési lehetőség a kreatív ipar cégei
és szervezetei számára!

Cégek / szervezetek:
Hirdetések;
Újságcikk;
Direkt mail;

Email;
Telefon;

Személyes megkeresés;

Referencia:
On-Line adatbázis;
Bővíthető;
Frissíthető;

Támogatás:
Támogatás

LP (SK)

ERFA:

177 687 €

Állami:

31 357 €

Összes:

209 043 €

CBP (HU)
16 849 169
60 176 €
Ft
2 973 383
10 619 €
Ft
19 822 551
70 795 €
Ft

PP (SK)
65 441 €

11 548 €
76 990 €

Köszönjük a figyelmet!

