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                                                          1. PREDMET, PODROČJE TER CILJI IN ROK POZIVA

PREDMET POZIVA 
S pozivom Krea�vni pogon bo CKI poiskal možnos� in razvojne priložnos� za sodelovanje ustvarjalcev 
s področij KKS s posameznim podjetjem, in sicer za razvoj inovacij na področju produktov, storitev, 
prostora, komunikacije ali design (krea�vnih) procesov s pomočjo pla�orme Centra za krea�vnost, 
ki združuje ustvarjalce s področij KKS in sicer:
                                
                                                          1. Arhitektura,
                                                          2. Oglaševanje,
                                                          3. Oblikovanje in vizualne umetnos�,
                                                          4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
                                                          5. Knjiga,
                                                          6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
                                                          7. Glasbene umetnos�,
                                                          8. Uprizoritvene in intermedijske umetnos�,
                                                          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 omogoči� povezovanje med krea�vci in podjetji. Poziv je namenjen ustvarjalcem 
s področij KKS, ki želijo sodelova� s podjetji pri snovanju novih izdelkov in storitev in pri reševanju 
drugih krea�vnih izzivov podje�j.

                                                          2. POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU

Na poziv se lahko prijavijo ustvarjalci s področja KKS, ki želijo sodelova� pri razvoju inovacij na 
področju produktov, storitev, Izziv za krea�vce lahko predstavlja prostora, komunikacije. 
sodelovanje s podjetjem pri razvoju novega izdelka oz. storitve ali preoblikovanju obstoječega
izdelka, ki ga podjetje že proizvaja.

                                                          3. ODLOČANJE IN OBVEŠČANJE O REZULTATIH POZIVA

Na podlagi predstavitve in opisov izzivov smo podjetja razporedili v vsebinske sklope ter jih predstavili 
na spletni strani , kjer si jih krea�vci lahko ogledajo in v okviru predstavljenih podje�j in www.czk.si

njihovih izzivov oddajo svoje ponudbe za sodelovanje v posameznem izzivu Centru za krea�vne 
industrije (CKI) na spletni naslov . Ponudbe bo CKI posredoval centerzakreativneindustrije@gmail.com

podjetjem, poskrbel za poslovno srečanje ter izvajal pregled nad morebitnim poslovnim sodelovanjem.

Krea�vci bodo v okviru izziva obiskali podjetje, se spoznali z njihovo dejavnostjo ter pri reševanju izziva 
tesno sodelovali s podjetjem. Pri tem bodo morali upošteva� tehnološke ali druge omejitve, ki jih bo 
. 

1. Predmet, področje ter cilji in rok poziva:

Predmet poziva 
S pozivom Krea�vni pogon bo CKI poiskal možnos� in razvojne priložnos� za sodelovanje 
ustvarjalcev s področij KKS s posameznim podjetjem, in sicer za razvoj inovacij na področju 
produktov, storitev, prostora, komunikacije ali design (krea�vnih) procesov s pomočjo  
pla�orme Centra za krea�vnost, ki združuje ustvarjalce s področij KKS in sicer:
1. Arhitektura,
2. Oglaševanje,
3. Oblikovanje in vizualne umetnos�,
4. Kulturna dediščina, arhivska dejavnost in knjižnična dejavnost,
5. Knjiga,
6. Kulturno-umetnostna vzgoja,
7. Glasbene umetnos�,
8. Uprizoritvene in intermedijske umetnos�,
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 omogoči� povezovanje med krea�vci in podjetji. Poziv je namenjen ustvarjalcem
 s področij KKS, ki želijo sodelova� s podjetji pri snovanju novih izdelkov in storitev in pri reševanju
 drugih krea�vnih izzivov podje�j.

Rok za prijave na poziv
Poziv je odprt do ---------------------

2. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Na poziv se lahko prijavijo ustvarjalci s področja KKS, ki želijo sodelova� pri razvoju inovacij na 
področju produktov, storitev, Izziv za krea�vce lahko predstavlja prostora, komunikacije. 
sodelovanje s podjetjem pri razvoju novega izdelka oz. storitve ali preoblikovanju obstoječega 
izdelka, ki ga podjetje že proizvaja. 

3. Odločanje in obveščanje o rezulta�h poziva
Na podlagi predstavitve in opisov izzivov smo podjetja razporedili v vsebinske sklope ter jih 
predstavili na spletni strani , kjer si jih krea�vci lahko ogledajo in v okviru predstavljenihwww.czk.si

 podje�j in njihovih izzivov oddajo svoje ponudbe za sodelovanje v posameznem izzivu Centru za
 krea�vne industrije (CKI) na spletni naslov . Ponudbe bo CKIcenterzakreativnost@gmail.com

 posredoval podjetjem, poskrbel za poslovno srečanje ter izvajal pregled nad morebitnim 
poslovnim sodelovanjem.

Krea�vci bodo v okviru izziva obiskali podjetje, se spoznali z njihovo dejavnostjo ter pri reševanju 
izziva tesno sodelovali s podjetjem. Pri tem bodo morali upošteva� tehnološke ali druge omejitve,
 ki jih bo podjetje navedlo v svojem izzivu. Podjetje bo moralo za rešitev izziva tesno sodelova�
 s krea�vci ter jim omogoči� vpogled v marke�nške strategije podjetja oz. v tehnološke procese,
 ki so povezani s samim izzivom. 

Ob prijavi bo moral krea�vec naves� svoje reference ter nakaza� način reševanja izziva oz. v obliki
 mo�vacijskega pisma obrazloži�, zakaj si želi sodelova� pri reševanju določenega izziva. Posamezen
 krea�vec bo lahko ponudbo za sodelovanje oddal samo pri enem izzivu.

V kolikor bo prišlo do morebitnega sodelovanja med krea�vcem 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.czk.si .
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                                               3. DATUM ODPIRANJA PRIJAV                                               3. DATUM ODPIRANJA PRIJAV

podjetje navedlo v svojem izzivu. Podjetje bo moralo za rešitev izziva tesno sodelova� s krea�vci ter 
jim omogoči� vpogled v marke�nške strategije podjetja oz. v tehnološke procese, ki so povezani 
s samim izzivom. 

Prijavi priložite:
Kratek življenjepis ( do 800 znakov ) s ključnimi referancami in morebitnimi povezavami do spletnih 
strani in ga objavite na spletni strani www.czk.si med krea�vci, povezavo prosimo priložite prijavi.
Opis načina reševanja izziva v obliki mo�vacijskega pisma obrazložitev, zakaj si želite sodelova� pri 
reševanju določenega izziva ( do 1000 znakov ). Posamezen krea�vec lahko ponudbo za sodelovanje 
odda samo pri enem izzivu.

V kolikor bo prišlo do morebitnega sodelovanja med krea�vcem 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.czk.si .
Za vse informacije smo na voljo na .centerzakreativneindustrije@gmail.com

Projekt je del partnerske mreže Pla�orme Center za krea�vnost.
Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija.// This project is a part of a partnership network Pla�orm Center for Crea�vity co-
financed by European Union from European Regional Development Fund and by Republic of
Slovenia.        
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