JAVNI POZIV
Za sodelovanje med PODJETJI in USTVARJALCI S PODROČIJ KKS
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Zavod Center za kreativne industrije (CKI) v okviru projekta KREATIVNI POGON objavlja javni
poziv
Za sodelovanje med PODJETJI in USTVARJALCI S PODROČIJ KKS
1. Predmet, področje ter cilji in rok poziva:
Predmet poziva
S pozivom Kreativni pogon bo CKI poiskal možnosti in razvojne priložnosti za sodelovanje
ustvarjalcev s področij KKS s posameznim podjetjem, in sicer za razvoj inovacij na področju
produktov, storitev, prostora, komunikacije ali design (kreativnih) procesov s pomočjo platforme
Centra za kreativnost, ki združuje ustvarjalce s področij KKS in sicer:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnosti,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnosti,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnosti,
9. Mediji,
10. Programska oprema in igre,
11. Film in avdiovizualna dejavnost,
12. Kulturni turizem in
13. drugo umetniško ustvarjanje.
Cilji poziva
Namen poziva je omogočiti povezovanje med podjetji in ustvarjalci s področij KKS. Poziv je
namenjen podjetjem in ustvarjalcem s področij KKS, ki želijo vzpostaviti medsebojno sodelovanje
pri snovanju novih izdelkov in storitev ter pri reševanju drugih kreativnih izzivov.

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja, ki pri svojem delu izkazujejo potrebe
in želje po sodelovanju z ustvarjalci s področij KKS, in sicer za razvoj inovacij na področju
produktov, storitev, prostora, komunikacije ali vpeljavo design managementa v podjetje ter
ustvarjalci s področja KKS, ki želijo sodelovati pri razvoju inovacij na področju produktov,
storitev, prostora, komunikacije. Izziv za ustvarjalce s področij KKS lahko predstavlja sodelovanje
s podjetjem pri razvoju novega izdelka oz. storitve ali preoblikovanju obstoječega izdelka, ki ga
podjetje že proizvaja.
Pri tem je izziv namenjen premisleku o poziciji podjetja na trgu, doseganju ciljnih uporabnikov ter
na potencialno širitev trga podjetja. Izzivi naj bodo čim bolj konkretni in z jasno postavljenimi
cilji, ki jih želi podjetje z izzivom nagovoriti.
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Predstavitev podjetja in predstavitev vašega izziva za ustvarjalce v vašem podjetju, pošljite na
naslov nina.kirbis@cki.si .
3. Odločanje in obveščanje o rezultatih poziva
Na podlagi predstavitve in opisov izzivov bomo podjetja razporedili v vsebinske sklope ter jih
predstavili na spletni strani www.cki.si, kjer si jih ustvarjalci s področij KKS lahko ogledajo in v
okviru predstavljenih podjetij in njihovih izzivov oddajo svoje ponudbe za sodelovanje v
posameznem izzivu Centru za kreativne industrije (CKI) na spletni naslov nina.kirbis@cki.si.
Ponudbe bo CKI posredoval podjetjem, poskrbel za poslovno srečanje ter izvajal pregled nad
morebitnim poslovnim sodelovanjem.
Ustvarjalci s področij KKS bodo v okviru izziva obiskali podjetje, se spoznali z njihovo dejavnostjo
ter pri reševanju izziva tesno sodelovali s podjetjem. Pri tem bodo morali upoštevati tehnološke
ali druge omejitve, ki jih bo podjetje navedlo v svojem izzivu. Podjetje bo moralo za rešitev izziva
tesno sodelovati z ustvarjalci s področij KKS ter jim omogočiti vpogled v marketinške strategije
podjetja oz. v tehnološke procese, ki so povezani s samim izzivom.
Ustvarjalci s področij KKS k prijavi priložite:
Kratek Življenjepis ( do 800 znakov ) s ključnimi referencami in morebitnimi povezavami do
spletnih strani. Opis načina reševanja izziva oz. v obliki motivacijskega pisma obrazložitev, zakaj si
želite sodelovati pri reševanju določenega izziva ( do 1000 znakov ).
V kolikor bo prišlo do morebitnega sodelovanja med ustvarjalcem in podjetjem, bo CKI nudil
pomoč pri sklenitvi pogodbe ter opredelitvi morebitne avtorske ali druge intelektualne pravice,
ki izhaja iz rešitve izziva.
3. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav na javni poziv bo izvedeno po vrstnem redu prispetja, do časovno določenega
zaključka poziva.
Informacije v zvezi s pozivom
Dokumentacija Poziva je od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
www.cki.si .
Za vse informacije smo na voljo na tel. št. 041 789 293 Maja Rečnik in 031 605 593 Nina Kirbiš.
Projekt je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija.// This project is a part of a partnership network Platform Center for Creativity cofinanced by European Union from European Regional Development Fund and by Republic of
Slovenia.

