
 
Tehnološki park Ljubljana 

27/03/2017 

Delavnica za pripravo SWOT analize na področju KKI 
projekta CHIMERA in delavnico za pripravo smernic 

 za izdelavo akcijskega načrta na področju KKI projekta 
CRE:HUB 

 
CRE:HUB 
ChiMERA 



Program dela 

Ura Tema 

10:00 – 10:15 Uvod 

10:15 – 10:40 
Predstavitev statistične in SWOT analize na področju kulturnih in kreativnih 

industrij (KKI) v okviru projekta CRE:HUB 

10:40 – 10:45 Predstavitev metode dela za delavnico ChIMERA 

10:45 – 11:45 
Delavnica za pripravo SWOT analize za specifične sektorje KKI v okviru projekta 

ChIMERA 

11:45 – 12:10 Predstavitev rezultatov delavnice projekta ChIMERA 

12:10 – 12:30 Odmor za kavo 

12:30 – 12:35 Predstavitev metode dela za delavnico CRE:HUB 

12:35 – 13:45 
Delavnica za pripravo smernic za izdelavo akcijskega načrta na področju KKI v 

okviru projekta CRE:HUB  

13:45 – 14:30 Kosilo 

14:30 – 15:00 Predstavitev rezultatov delavnice projekta CRE:HUB  

15:00 – 15:15 Zaključek 



Uvod v srečanje 



Tina Pezdirc Nograšek 

Vodja projekta CRE:HUB/RRA LUR 

tina.pezdirc@ljubljana.si 

CRE:HUB 
Politike za kulturne in kreativne industrije: Vozlišče inovativnega regionalnega razvoja 

 

Delavnica za Roadmap 27. marec  2017 



 

Glavni cilj - izboljšati izvajanje regionalnih razvojnih politik in programov  

za mala in srednja podjetja na področju kulturnih in kreativnih industrij 

 

8 projektnih partnerjev iz 7 držav 

 

Časovni okvir  

1. faza/ 1.4.2016 – 30.9.2018 (24 mesecev) 

2. faza/ 1.4.2018 – 30.9.2020 (24 mesecev)  

 

Pričakovani rezultati  

Regionalna in SWOT analiza KKI na ravni regije 

Priprava smernic (ang. Roadmap)  

Vrednotenje politik na terenu  

Akcijski načrt KKI  

Med regijski dogodki in študijski obiski 

 

 

 



 
Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. 

date 27/03/2017 

 
Predstavitev projekta CHIMERA 

ChIMERA    
Innovative cultural and creative clusters in MED area  

 
Simona Vernon 
Vodja projektov 

Tehnološki park Ljubljana, d.o.o. 
Simona.vernon@tp-lj.si 



O CHIMERI 

Osnovne informacije 
• Traja do 2/2019 

• 10 partnerjev iz sedmih držav 

• Spodbujanje inovacijske sposobnosti CCI,  

• Vzpostavitev grozdov na področju CCI 

• Več na: ChIMERA 

 
Glavni rezultati projekta 
• Akcijski načrti vzpostavitve grozdov/inovacijskih ekosistemov 

• Poslovni načrti grozdov 

• Storitve za internacionalizacijo in inovacije 

• Finančna orodja 

• Living labs in inovacijski projekti 
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http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/progetti-bandi-europei/FOGLIA3/


Dolgoročna korist 

• KKI industrije prepoznane kot strateško pomemben sektor tako v 
Sloveniji kot na ravni EU 

• Nacionalne aktivnosti in povezovanje CRE:HUB-a in ChiMERE 
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Predstavitev statistične in SWOT analize na področju kulturnih in 

kreativnih industrij (KKI) v okviru projekta CRE:HUB 



• Udeleženci ste razdeljeni v skupine A, B,C, D 

• Mize so označene za 1,2,3,4 

• Krožite med mizami pri katerih vas čakajo moderatorji, po naslednjem redu (glej nalepke): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pri vsakem mentorju obravnavate prednosti in slabosti ene od tematik:  
1. Splošni pogoji poslovanja, Zakonodaja, Podporne politike 
2. Trg, Internacionalizacija, Infrastruktura 
3. Kompetence in usposabljanje, Osveščenost in promocija 
4. Finančni viri 

• Časovni okvirji: 1. miza 20 minut, 2. miza 20 min, 3. miza 10 min, 4. miza 10.min 
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SKUPINA VRSTNI RED 

  

  

  

  
 

Delavnica za projekt ChIMERA 



PREDSTAVITEV REZULTATOV 
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Kaj? (cilj) Kako? (ukrepi) Kdo? 

Kakšen je naš cilj? Kateri ukrepi so potrebni za 

dosego zastavljenega cilja? 

Kdo je odgovoren za 

izvedbo ukrepa? 



Delavnica za projekt CRE:HUB 

• Udeleženci ste razdeljeni v skupine A, B,C, D 

• Mize so označene za 1,2,3,4 

• Krožite med mizami pri katerih vas čakajo moderatorji, po naslednjem redu (glej nalepke): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• pri vsakem mentorju obravnavate prednosti in slabosti ene od tematik:  
1. Splošni pogoji poslovanja, Zakonodaja, Podporne politike 
2. Trg, Internacionalizacija, Infrastruktura 
3. Kompetence in usposabljanje, Osveščenost in promocija 
4. Finančni viri 

• Časovni okvirji: 1. miza 20 minut, 2. miza 20 min, 3. miza 15 min, 4. miza 15.min 
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SKUPINA VRSTNI RED 

  

  

  

  
 



PREDSTAVITEV REZULTATOV 
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Zaključki in naslednji koraki 

• Hvala, ker ste prišli in aktivno sodelovali 
• Do poletja bomo organizirali še vsaj eno srečanje 
• Večje srečanje v okviru projekta ChiMERA bo septembra 
• Povabljeni boste k komentiranju končnih verzij, ki vam jih pošljemo 
 



 
 
 
 

HVALA 


