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CREATIVE 

Kreatív értéklánc 
 

Az ötlet 
Az Európai Bizottság 2010. április 29-én adta ki a kulturális és kreatív iparágak potenciáljának 
felszabadításáról szóló Zöld könyvet. A dokumentum megalkotását az Európai Tanács egy 2007 évi 
határozata előzte meg, amely rögzítette, hogy a kreatív szektor fejlődése alapvető jelentőséggel bír az 
EU prosperálása szempontjából. Az európai kreatív ipar fejlődésének elősegítésére az Európai 
Parlament is felszólította az EB-t. A Zöld könyv megállapítja, hogy a kreatív iparág jelentős 
kiaknázatlan növekedési és munkahelyteremtési potenciállal rendelkezik, amelynek kiaknázása 
jelentős versenyképességi tényező. A kreatív ipar mellett működő szellemi műhelyek, 
érdekképviseletek AT és HU szervezetei között mindeddig nem alakult ki kapcsolat, a 
kreatívgazdaság fejlesztésére határon átnyúló megközelítéssel mindeddig még nem került sor 
térségünkben, annak ellenére, hogy a kreatív iparban jellemzően magas az együttműködési 
hajlandóság, mely jelentős mértékben méretgazdaságossági okokkal magyarázható. 
 

A projekt 
A projekt fő célja a magyar-osztrák határtérségben a kreatív gazdaság vállalkozásainak, szereplőinek 

támogatása határon átnyúló, értéklánc alapú együttműködés kialakítása és fejlesztése által. Célja:  a 
kreatív ipar szervezetei közötti kapcsolatok erősítése, a határon átnyúló együttműködés 

intézményesítése  a határon átnyúló kreatív klaszter előkészítése a klaszteresedést, ill. a 
méretgazdaságosságból eredő hátrányok leküzdését elősegítő eszközökkel (pl.: a kreatív vállalatok 

online platformja)  legjobb gyakorlatok terjesztését és tapasztalatcserét szolgáló üzleti rendezvények 

szervezése  az érintett célcsoport valós fejlesztési igényeinek kiszolgálása tréningek biztosítása által 

(pl.: az innovációmenedzsment és a marketing témájában)  az oktatás és a kreatív iparágak közötti 

hálózatépítés  a kreatív gazdaság fogalmának tudatos terjesztése, ezen gazdasági ágazat 

láthatóságának javítása  a létrejövő és a már működő HU-SK hálózat összekapcsolásának 
előkészítése. 
 

Tevékenységek  
Alapszabályok és tervek megalkotása  Adatgyűjtés, adatbázis kialakítás  Adatbázis-aktualizálás 

(felmérés)  Igényfelmérés  Kreatív ipar iparági szintű találkozói, igényfelmérés és vezérfonal 

készítése  Információs napok  Bilaterális üzletember találkozók  Bilaterális tréningek  Kreatív 

konferenciák  Kreatív játékfejlesztők versenye  4 játékfejlesztő workshop az iskolában  Kreatív 

pályaorientációs játék  8 kreatív pályaorientációs workshop iskolákban szakértő és pedagógus 

részvételével  12 kreatív pályaorientációs workshop szakmunkásképző iskolákban szakértő és 

pedagógus részvételével  Kreatív kiállítás és vásár  Bilaterális Kreatív Mesterségek Napjai  

Kommunikáció, marketing, disszemináció  Próbaút a HU határtérségbe a következő témák mentén: 
"Bilaterális jó példák transzfere", ill. "Ritka kreatív mesterségek". 

 
Főbb adatok  
 
A projekt időtartama:  2013. január 1. – 2014. december 31. (24 hónap) 

 

 Projektpartnerek   
o Magyarország:   

- Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Vezető Partner) 
- Nyugat-magyarországi Egyetem 
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o Ausztria:   

- Regionalmanagement Burgenland GmbH - Zentrum für Kreativwirtschaft 
- designaustria Wissenszentrum und Interessenvertretung 
- Regionale Gemeinschaftsinitiative Oststeirisches Kernland 

 

 A projekt költségvetése:   

o  Összköltségvetés:  588.044,-- euró 

o  ERFA összesen: 85 % 
 

 Kapcsolattartó személy: BÁNYAI Péter E-mail: banyaip@kva.hu tel.: +36-99-512-532 
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