
CINEMA 
Kreativne industrije 
za nova urbana 
gospodarstva  
v Podonavski regiji

Podatki o projektu

Trajanje projekta:  
01/07/2020 – 31/12/20b22

Sredstva:  
Skupna sredstva: 2,249,073.5 €
ERDF sklad: 1,700,767.97 €
IPA sklad: 125,944.5 €
ENI sklad: 85,000 €

Interreg Podonavje – št. razpisa / 
Prednostna os / Specifični cilj 
Javni razpis 3 / Inovativna in družbeno 
odgovorna Podonavska regija / Izboljšanje 
okvirnih pogojev za inovacije 

Želite izvedeti več o projektu? 
Stopite v stik z nami:
Regionalna razvojna agencija Ljubljanske 
urbane regije (RRA LUR)

Email: tina.pezdirc@rralur.si
Phone: +386 1 306 1921

Gospodarska zbornica Slovenije
Email: grit.ackermann@gzs.si
Phone: +386 1 589 8418

www.interreg-danube.eu/cinema
 @InterregCinema  

Partnerstvo
V partnerstvo projekta CINEMA smo povezani 
občine, podjetja, poslovno podporne 
organizacije, kreativci in akademiki iz osmih 
držav Podonavske regije: Slovenije, Avstrije, 
Nemčije, Srbije, Slovaške, Bolgarije, Romunije in 
Moldavije. 

Agentúra
na podporu
regionálneho
rozvoja Košice,
n. o.

CINEMA

Project je sofinanciran s sredstvi Evropskih skladov (ERDF, IPA, ENI)

Pridruženi strateški partnerji 

Plovdiv Regional Administration

City of Novi Sad

Municipality of Kamnik

Košice Self-governing Region

City of Linz
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Izzivi & poslanstvo
S projektom CINEMA spodbujamo regeneracijo 
in revitalizacijo mestnih gospodarstev z 
vključevanjem kulturnega in kreativnega 
sektorja. Revitalizacija urbanih območij in 
mestnih središč je eden ključnih izzivov za 
socialno kohezijo in konkurenčnost v Podonavju. 
Veliko mestnih središč je zaradi neprilagojenosti 
na nove zahteve sodobnega časa, industrijske 
preobrazbe, spremenjenih potrošniških navad, 
suburbanizacije ipd. opuščenih. Obenem pa prav 
kreativne industrije predstavljajo neizčrpen vir 
inovacij in so prepogosto prezrte in podcenjene, 
ko iščemo rešitve za izboljšanje razmer v 
mestnih gospodarstvih.

Revitalizacija neizkoriščenih in 
opuščenih prostorov ter zgradb za 
potrebe kreativne industrije
Podpiramo razvoj kreativnih prostorov na 
opuščenih območjih in zgradbah. Kreativne 
industrije imajo velik potencial za pretvorbo 
praznih prostorov v kakovostne prostore, ki bodo 
izboljšale identiteto mest in dvignile kakovost 
življenja občanov.

Revitalizacija podjetništva, 
obrtništva in malega trgovstva 
Skupaj z lokalnimi kreativnimi industrijami 
želimo preprečiti nadaljnje izgubljanje 
storitvene infrastrukture v mestnih središčih. 
Okrepljeni mali trgovci in podjetniki bodo 
povečali kupno moč in gospodarske možnosti. 
Ključno je sodelovanje med kreativci, malimi 
trgovci, lokalnimi oblastmi in občani. Vse te 
partnerje spodbujamo, da se vključijo v so-
kreiranje in prispevajo k skupni viziji. 

Vzpostavitev podpornih centrov za 
spodbujanje kulturne industrije
Zagotoviti želimo spodbudno okolje za nova 
kreativna zagonska podjetja. Ta se morajo učiti, 
raziskovati in povezovati z drugimi industrijami, 
če želijo postati močna in inovativna 
sila v lokalnem gospodarstvu. Podpiramo 
nove gospodarske dejavnosti in kreativno 
infrastrukturo za izboljšanje inovacijske 
zmogljivosti.

Kamnik, eno najlepših slovenskih alpskih mest 
s srednjeveškim pridihom, z dvema gradovoma, 
samostanom in barvito ulico z majhnimi 
obrtniškimi delavnicami in trgovinicami v 
svojem središču, se podobno kot druga evropska 
mesta srečuje z upadom prodaje, manjšim 
obiskom lokalnih prodajaln in podjetniških/
obrtniških delavnic. 

V okviru projekta skupaj z Občino Kamnik in 
lokalnimi podjetniki, obrtniki, malimi trgovci in 
lokalnimi poslovno podpornimi organizacijami 
razvijamo inovativen, razvojno in kreativno 
naravnan poslovno podporni program, ki bo v 
staro mesno središče pripeljal nov veter.

Spoštujemo in delujemo po načelih:
• Pozitivnega prispevka k trajnostnemu razvoju 

in varovanja okolja, lokalnih vrednot, kulture 
in tradicije 

• Enakih možnosti in nediskriminacije

• Enakosti med spoloma

Pilotne lokacije:

Gabrovo (BG)     Sombor (RS)

  Kamnik (SI)

  Košice (SK) 

 Resita/Timisoara (RO)

   Herrenberg (DE)

Leonding (AT)    Balti (MD)   

Kamnik
Slovenska pilotna lokacija
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