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Partneri

Našimi partnermi sú obce, podniky,
organizácie na podporu podnikania,
kreatívni pracovníci a akademické obce  
z ôsmich krajín dunajského regiónu: 
Slovinska, Rakúska, Nemecka, Srbska, 
Slovenska, Bulharska, Rumunska a Moldavska.

Pridružení strategickí partneri

Regionálna správa Plovdiv (BG)

Mesto Novi Sad (RS)

Obec Kamnik (SI)

Košický samosprávny kraj (SK)

Mesto Linz (AT)

O projekte 

Trvanie 
1. 7. 2020 – 31. 12. 2022

Rozpočet
Celkový: 2 249 073,50 €
Príspevok ERDF: 1 700 767,97 €
Príspevok IPA: 125 944,50 €
Príspevok ENI: 85 000 €

Interreg DTP (Dunajský nadnárodný 
program) – číslo výzvy/Priorita/Špecifický 
cieľ – výzva 
3/Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský 
región/Zlepšenie rámcových podmienok pre 
inovácie 

Chcete sa dozvedieť viac o našom 
projekte?

Kontaktujte nás:
Agentúra na podporu regionálneho
rozvoja Košice, n.o., Slovensko
E-mail: terezia.pankova@arr.sk
Tel.: +421 911 314 777

Creative Industry Košice, n.o., Slovensko
E-mail: martin.mojzis@cike.sk
Tel.: +421 910 593 928

www.interreg-danube.eu/cinema

 @InterregCinema

Projekt je spolufinancovaný z fondov Európskej únie 
(ERDF, IPA, ENI)

Creative Industries for 
New Urban Economies 
in the Danube Region



Revitalizácia prázdnych priestorov pre 
kreatívny priemysel

Podporujeme rozvoj kreatívnych priestorov v 
opustených oblastiach a budovách. Kreatívny 
priemysel má veľký potenciál v rámci ich 
transformácie na priestory s plnohodnotným 
využitím. Vďaka tomu sa mestám zlepší ich 
identita a zvýši sa aj kvalita života občanov.

Revitalizácia maloobchodu a malých 
podnikov

Spolu s miestnym kreatívnym priemyslom chceme 
zabrániť ďalšej strate infraštruktúry služieb v 
centrách miest. Posilnenie maloobchodu a pod-
nikania zvýši kúpnu silu a zlepší hospodárske vy-
hliadky. Kľúčovú rolu zohráva spolupráca medzi 
kreatívnymi pracovníkmi, maloobchodníkmi, 
miestnymi úradmi a občanmi. Vyzývame všet-
ky zainteresované strany, aby prijali myšlienku 
spoločnej tvorby a určili si spoločnú víziu.

Zriadenie centier pre podporu 
kreatívneho priemyslu

Chceme vytvoriť ekosystém pre kreatívne 
startupy. Musia sa učiť, skúmať a spájať sa s 
inými odvetviami, aby sa stali silnou a inovatívnou 
zložkou miestneho hospodárstva. Podporujeme 
nové formy hospodárskej činnosti a kreatívnu 
infraštruktúru s cieľom zlepšiť inovačnú kapacitu.

Košice, priemyselné a druhé najväčšie mesto 
Slovenska, sa menia na modernú, kreatívnu 
metropolu 21. storočia.

V blízkosti historického centra sa však skrývajú 
prázdne priestory bývalej tabakovej továrne, 
ktoré si vyžadujú kompletnú rekonštrukciu.

Vďaka nej  tu vznikne Kreatívne centrum 
Košického kraja, ktoré sa bude zameriavať na 
rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu

NAŠE VÝZVY A POSLANIE

Cieľom projektu CINEMA je podporiť obnovu 
miest prostredníctvom spolupráce s kreatívnym 
priemyslom. Revitalizácia mestských častí 
a centier predstavuje kľúčovú výzvu pre 
sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť  
v dunajskom regióne. Mnoho mestských centier 
trpí vyľudňovaním v dôsledku priemyselnej 
transformácie, meniacich sa spotrebiteľských 
návykov, suburbanizácie atď. Kreatívny priemysel 
je zároveň kolískou inovácií s podceňovaným
hospodárskym prínosom v každom regióne.        

Dodržiavame tieto zásady:

• Pozitívny prínos pre trvalo udržateľný rozvoj  
 (životné prostredie), miestne hodnoty,  
 kultúru a tradície. 

• Rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie. 

• Rovnosť mužov a žien.

Gabrovo (BG)   
  Sombor (RS)

  Kamnik (SI)  Resita/Timisoara (RO)

   Herrenberg (DE)

Leonding (AT)   Balti (MD)   

Košice
– slovenská    
   pilotná 
   lokalita

OUR CHALLENGES & MISSION
The CINEMA project aims to foster urban 
regeneration by collaborating with creative 
industries. The revitalisation of urban areas and 
city centres is a key challenge for social cohesion 
and competitiveness in the Danube Region. Many 
city centres suffer from desertion as a result of 
industrial transformation, changing consumer 
habits, suburbanisation, etc. At the same time, 
the creative industries are a cradle of innovation 
and an underestimated economic asset in each 
region.

Revitalisation of empty floor spaces 
for creative industries
We support the development of creative 
spaces in abandoned areas and buildings. The 
creative industries provide great potential for 
transforming empty spaces into quality spaces. 
This will help to improve the identity of towns 
and to raise the quality of life for the citizens.

Revitalisation of retail and small 
businesses 
Together with local creative industries, we aim 
to prevent further loss of service infrastructure 
within city centres. Strengthened retail and 
business will increase purchasing power and 
economic prospects. The key is a cooperation 
between creatives, retailers, local authorities 
and citizens. We encourage all these partners to 
embrace co-creation and to identify a common 
vision.

Establishment of support centres for 
creative industries
We want to provide an ecosystem for creative 
start-ups. They need to learn, explore and 
connect with other industries in order to become 
a powerful and innovative force in the local 
economy. We support new economic activities 
and creative infrastructure in order to improve 
innovation capacity.

Košice, the second-largest city in Slovakia 
and a former industrial city is shifting to a 
modern, creative twenty-first-century city. 

However, close to the historical centre there 
are hidden empty floor spaces of the former 
tobacco factory that need a complete 
reconstruction. 

After that, there will be a Regional Creative 
Centre focused on the development of CCIs 
and providing service to creative individuals 
and entities. 

We respect the following principles:
•  Positive contribution to sustainable

development (environment), local values,
culture and tradition

•  Equal opportunities and non-discrimination,

•  Equality between men and women.

Pilot locations

Gabrovo (BG)     Sombor (RS)

  Kamnik (SI)

  Košice (SK)

 Resita/Timisoara (RO)
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Pilotné lokality


