
Názov  projektu :       ORGANZA - Network of Medium Sized Creative Cities 

Projektov á  skratka:  ORGANZA

Trvanie  projektu:     01/2010 – 12/2012

Lead  partn er:             Municipality of Arnhem  (NL)
Slove n s k ý  projekto vý  partn er:  Mestský  úrad  Prešov ; Technická Univerzita v 
Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Ostatní  partn eri  projektu:

ArtEZ Institute of the Arts NL
BIG-Bremen - Economic Development DE
Cotton Textile and Clothing Centre IT
City Hall of Iasi RO
"Gheorghe Asachi" Technical University Iasi RO
Nottingham Trent University UK
Design Flanders BE
Treviso Tecnologia IT
Varese Chamber of Commerce IT
Innovation and Technology Agency of Navarra S.A. ES

                                                    

Výška  finan n ej  pomoci  na  projekt:č  

                                  celkový rozpočet 1 959 881,25 €                   ERDF: 1 493 066,33 €

Výška  finan n ej  pomoci  pre  slove n s k é h o  projekto v é h o  partn erač : 
                                  celkový rozpočet (MÚ Prešov):  38 855,50 €     ERDF: 33 027,17 € 
                                  celkový rozpočet (TU Košice):   39 414,45 €     ERDF: 33 502,28 € 

Popis  projektu:  Projekt ORGANZA je medzinárodným projektom iniciatívy INTERREG 
IVC s 13 partnermi zo siedmich krajín Európy: Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, 
Rumunsko,  Slovensko,  Španielsko  a Veľká  Británia.  Zmyslom  projektu  ORGANZA  je 
systematicky  zbierať  a vymieňať  skúsenosti  lokálnych  a regionálnych  úradov  s tvorbou 
politík, týkajúcich sa kreatívneho priemyslu. Projekt sa sústredí na stredne veľké regióny 
a mestá,  ktorým  chýba  kritické  množstvo  (critical  mass) a čelia  odlivu  mozgov  s 
kreatívnym talentom. 

Ciele  projektu:   Hlavnými  cieľmi  projektu  sú:  identifikovať  nástroje,  ktoré  umožnia 
stredne  veľkým  mestám  a regiónom  zlepšiť  štruktúru  kreatívneho  priemyslu  a pomôcť 
rozvíjať udržateľné prispievanie kreatívnych podnikov do miestneho hospodárstva. Projekt 
ORGANZA sa  tiež  snaží  dosiahnuť  tri  ďalšie  konkrétne  ciele.  Prvým je  vyhodnotenie 
nástrojov politík, ktoré sa využívajú pri intervenovaní v štruktúre kreatívnej produkcie: na 
úrovni vzdelávania; úrovni tréningu zručností/manažmentu; úrovni prístupu k financovaniu, 
produkcii  a trhom;  možného  zhromaždenia  vybavenia;  a tiež  na  úrovni  kompetencií 
v zmysle technologických vedomostí  alebo podpory predaja.  Druhým cieľom je skúmať 

         



výber a efektívnosť nástrojov v súvislosti s celým procesom tvorenia politík. Tretím cieľom 
je dosiahnuť dostupnosť postupov a skúseností vďaka rozmanitým nástrojom a krokom. 

O akávan é  výsl e dk y  projektu:  č Výsledkom  okrem  iných  budú  tiež  metodológie, 
odporučené  politiky  a postupy  a tiež  aktivity  ich  šírenia.  20  až  30  postupov  bude 
kvalitatívne  ohodnotených  expertmi  a stakeholdermi.  Najviditeľnejším  výsledkom  bude 
databáza. Tá bude obsahovať hodnotenia odporúčaných a zlých postupov, čo v konečnom 
dôsledku umožní ich reálny prehľad. Ďalším konkrétnym výsledkom bude tiež publikácia, 
v ktorej budú zozbierané skúsenosti a odporúčania. Naplánované sú tiež semináre a iné 
akcie. Napríklad regionálne semináre by mali osloviť až 250 politických činiteľov.

         


