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JAVNO POVABILO K ODDAJI PREDLOGOV:  
PREDLOGI PROGRAMOV ZA KREPITEV KREATIVNEGA SEKTORJA V RS in VKLJUČITVE V PARTNERSKO 
MREŽO PLATFORME CENTER ZA KREATIVNOST V LETU 2021

Muzej  za  arhitekturo  in  oblikovanje  kot  izvajalec  Platforme  Center  za  kreativnost  (CzK)  vabi
zainteresirane organizacije, ki že uspešno delujejo na področju kreativnega sektorja, da se s svojo
vizijo  in  programi  v  letu  2021  vključitvijo  v  partnersko  mrežo  platforme  CzK in  soustvarjajo
nacionalno podporno okolje za razvoj in povezovanje tega sektorja. Platforma CzK želi s partnersko
mrežo podpirati delovanje kreativnega ekosistema v Sloveniji, sinergično povezovati organizacije,
razvojno naravnane programe in projekte v okviru skupne platforme, sodelovati pri  oblikovanju
lokalnih  in  nacionalnih  politik,  sopripravljati  programe  s  področja  kreativnega  sektorja
(izobraževanja,  konference, predavanja,  delavnice, publikacije in spletne platforme, razvoj novih
izdelkov  in  storitev  idr.)  ter  vzajemno  podpirati  in  promovirati  dejavnosti  kreativnega  sektorja
doma in v tujini. 
___________________________________________________________________________________

I. Platforma Center za kreativnost (CzK)
Center za kreativnost je nacionalna interdisciplinarna platforma, ki  povezuje, predstavlja in  podpira
razvoj  kreativnega  sektorja  v  Sloveniji ter  ga  aktivneje  povezuje  z  gospodarstvom,  znanostjo,
izobraževanjem in drugimi sektorji. CzK spodbuja razvoj idej in projektov, ki nastajajo na presečiščih
kulture,  umetnosti,  eksperimenta,  trga,  podjetništva  in  ustvarjalnosti.  Njihovi   rezultati  pa  imajo
inovacijski in poslovni potencial ali so usmerjeni v reševanje družbenih problemov. Poslanstvo CzK je
razvoj sistemskih ukrepov za podporo kreativnemu sektorju in uveljavitev pomena ustvarjalnosti kot
temelja za razvoj inovacij  in iskanja odgovorov na ključne družbene, okoljske in gospodarske izzive
prihodnosti.

Platforma  CzK  deluje  na  presečiščih  arhitekture,  oglaševanja,  oblikovanja,  vizualnih  umetnosti,
kulturne dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti, knjige,  kulturno-umetnostne vzgoje, glasbene
umetnosti, uprizoritvene in intermedijske umetnosti, medijev, programske opreme in iger, filma in
avdiovizualne dejavnosti, kulturnega turizma in na drugih področjih kulturnega in kreativnega sektorja
(KKS) ter s svojimi aktivnostmi krepi medsektorsko sodelovanje. 

Predlagani programi se morajo skladati s cilji in programskimi aktivnostmi CzK:
1) Razvoj novih izdelkov in storitev: spodbujanje podjetništva v kreativnem sektorju in uporabe

tradicionalnih obrti, veščin in tehnologij, nadgradnja blagovnih znamk v povezavi s kulturnim
turizmom, spodbujanje uporabe novih znanj in oživitev tradicionalnih gospodarskih panog z
vzpostavitvijo  multidisciplinarnega  sodelovanja  med  ustvarjalci  in  podjetji  (in  drugimi
sektorji)  za  razvoj  inovacij,  novih  produktov,  storitev,  izkušenj  in  blagovnih  znamk ter  za
družbeni napredek. 

2) Izobraževanje in mentorstvo: razvoj podjetniških in specializiranih kreativnih znanj in drugih
veščin za rast kulturnega in kreativnega sektorja ter prenos ustvarjalnega načina razmišljanja
v podjetja in druge sektorje. 



3) Raziskave in analize potreb in potencialov sektorja za razvoj sektorja in podporo oblikovanju
politik KKS. 

4) Mreženje doma in v tujini: povečanje prisotnosti in prepoznavnost podjetij iz kulturnega in 
kreativnega sektorja na domačem in mednarodnem trgu ter povezovanje s strokovnimi 
institucijami doma in v tujini.

5) Spletna platforma in predstavitve: nacionalna vstopna točka za KKS, vzpostavitev 
informacijske baze, e-knjižnica ter ponudbe in povpraševanja po storitvah in kadrih KKS.

6) Promocija: ozaveščanje javnosti in medijev doma in v tujini o delu in pomenu KKS, 
obveščanje o razpisih ter dobrih praksah doma in v tujini.

II. Partnerska mreža CzK
Za uspešnejši  razvoj  kreativnega sektorja  platforma CzK vzpostavlja  partnersko  mrežo relevantnih
podpornih organizacij iz Vzhodne in Zahodne kohezijske regije, ki že delujejo na posameznih ali več
področjih kreativnega sektorja, da s svojimi javnimi programi soustvarjajo nacionalno podporno okolje
za uspešen razvoj, promocijo in povezovanje tega sektorja ter izpolnjujejo cilje Platforme CzK. Namen
partnerske  mreže  je  povezovanje,  rast  in  promocija  sektorja  doma in  v  tujini,  prenos  specifičnih
izkušenj, znanj ter širjenje priložnosti in povezav.

Muzej  za arhitekturo in oblikovanje (MAO) kot izvajalec platforme CzK izbira, spremlja in usmerja
člane partnerske mreže k zagotavljanju kakovosti in raznolikosti programa platforme ter doseganje
ciljev tega projekta. 

Predmet povabila in komu je povabilo namenjeno
Predmet tega povabila so specifični programi, projekti ali aktivnosti, ki sledijo zgoraj navedenim ciljem
Platforme CzK in povezujejo KKS ter pripomorejo k njegovemu razvoju. Obenem obravnavajo cilje
prednostne naložbe,  iz  katere  izhaja  Platforma CzK,  tj.  dinamično in  konkurenčno podjetništvo za
zeleno gospodarsko rast, spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje lažje gospodarske izrabe novih
idej in spodbujanje ustanovitve novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji,  in spodbujanje
nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij. 

S tem pozivom bomo ustvarili bazo programskih predlogov in kandidatov za partnersko mrežo CzK, ki
imajo sorodne cilje in programske aktivnosti kot CzK.

K sodelovanju želimo pritegniti organizacije, ki že več let izvajajo nacionalno ali mednarodno 
relevantne javno dostopne podporne projekte ali programe za in v kreativnem sektorju. Prijavitelji 
morajo biti uveljavljeni in prepoznavni producenti na področju na lokalni in/ali nacionalni ravni, ki že 
razvijajo uspešne projekte/programe v KKS, izobražujejo KKS na področju podjetništva ali povezujejo 
KKS z gospodarstvom in drugimi sektorji. K sodelovanju vabimo organizacije, katerih člani ekipe in 
izvajalci izkazujejo kompetence na različnih področjih, ki so pomembna za uspeh projekta. Prijavitelji 
morajo imeti vzpostavljeno lastno skupnost uporabnikov, jasno izraženo poslanstvo v kreativnem 
ekosistemu, vizijo razvoja sektorja in lastne organizacije, z jasnimi programskimi in promocijskimi cilji, 
ki sovpadajo s cilji Platforme CzK.

Povabilo je namenjeno vsem pravnim osebam zasebnega in javnega prava (gospodarskim družbam,
društvom,  zadrugam,  zavodom,  gospodarskim  zbornicam  in  socialnim  podjetjem)  ‒  podjetjem,
zavodom,  združenjem  ali  organizacijam,  izobraževalnim  in  raziskovalnim  ustanovam,  lokalnim
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skupnostim, aktivnim v KKS. Vlogo lahko odda posamezno podjetje ali predstavniško telo (npr. grozd,
konzorcij …). Več o programih in partnerski mreži preberite na spletnem naslovu www.czk.si.

Postopek prijave za Partnersko mrežo CzK 
Prijavitelj mora predlagati konkreten projekt, z jasnim načrtom izvedbe, definirano finančno strukturo
z opredeljenimi lastnimi ter drugimi vložki,  začrtanimi vsebinami in terminskim planom, pri čemer
mora  projekt  izkazovati  pomemben  prispevek  za  razvoj  sektorja. Prijavitelj  mora  imeti  jasno
opredeljene cilje dela, deležnike in ciljne skupine ter načine njihovega aktivnega vključevanja. 

Predlagani  projekti so  novi,  inovativni  projekti,  ki  podpirajo  KKS in  omogočajo  razvoj  posameznih
podsektorjev KKS ali nadgrajeni projekti, ki so jih prijavitelji že izvajali v okviru Partnerske mreže CzK v
preteklih letih.

III. Vsebina partnerskega sodelovanja 2021
V  letu  2021  želimo  poglobiti  sodelovanje  s  partnerskimi  organizacijami  na  področju  strateškega
razvoja KKS, pri nadaljnjih raziskavah ter aktivnostih povezanih s pripravo priporočil za oblikovanje
politik za razvoj slovenskega kulturno kreativnega sektorja.  

Vključevanje predstavnikov partnerske organizacije v načrtovane raziskovalne in razvojne aktivnosti 
Partnerske mreže CzK  sodi v sklop partnerske programske koprodukcije. Koprodukcijska sredstva v 
okviru partnerskega projekta se nanašajo na zasnovo in izvedbo koprodukcijskega podpornega 
projekta,  na delovanje predstavnika partnerske organizacije v okviru strateške delovne skupine CzK 
ter promocijskega in komunikacijskega sodelovanja.  

1. Koprodukcijski projekt/program   v okviru Partnerske mreže Platforme CzK  , s programi, ki  sledijo
zgoraj navedenim  ciljem Platforme CzK, povezujejo in razvijajo KKS ter naslavljajo cilje prednostne
naložbe, iz katere izhaja projekt Platforma CzK. 

2. Sodelovanje v podpornih in promocijskih dejavnostih   CzK  
- aktivno sodelovanje pri komunikacijskih in promocijskih dejavnostih (deljenje novic CzK, promocija

dogodkov CzK in koprodukcijskih dogodkov, sodelovanje na predstavitvah), 
- aktivna distribucija relevantnih informacija v skupnosti partnerja, 
- podpora raziskavam s področja KKS (npr. odgovarjanje in delitev relevantnih informacij ali gradiv).

3. Sodelovanje pri   strateških dejavnostih CzK  
- sodelovanje predstavnika partnerske organizacije v strateški delovni skupini CzK, 
- predlaganje strokovnjakov v komisije in delovna telesa CzK, 
- sodelovanje v raziskavah in v fokusnih skupinah za razvoj KKS in za pripravo priporočil za 

oblikovanje politik na področju KKS,  
- priprava letnega poročila o dogajanju in pomembnih projektih na področju KKS oz. posameznem 

podpodročju, ki ga partner pokriva, 
- prispevanje k diskurzu na področju KKS (udeležba na javnih dogodkih, 1 poglobljen še neobjavljen 

članek letno o problematikah, ki jih partner naslavlja s svojim programom), 
- zagotavljanje vpogleda v stanje in priprava predlogov za razvoj posameznih podpodročij 

ustvarjalnih dejavnosti  na katerih deluje partner. 
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Programske prioritete partnerskih projektov v 2021

(1) Vzpodbujanje izvedbe projektov v različnih slovenskih regijah In lokalnih skupnostih. 
V okviru Partnerske mreže Centra za kreativnost želimo v obdobju 2021 vzpodbujati projekte z 
različnih kreativnih področij ter organizacije vzpodbuditi k izvedbi projektov izven njihovih lokalnih 
skupnosti z namenom širjenja podpore KKS in spodbujanja razvoja ustvarjalnih dejavnosti po Sloveniji,
ne zgolj v največjih urbanih središčih.

(2) Vzpodbujanje projektov, ki omogočajo pospeševanje produkcije, promocije in tržnega 
uveljavljanja ustvarjalcev na domačem in mednarodnih trgih.
Zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer ob pandemiji Covid 19 letu želimo s partnerskimi projekti  v 
2021 pospešiti razvoj dejavnosti in poslovno realizacijo ustvarjalcev, ki je bila v preteklem obdobju  
zaradi družbenih omejitev močno ovirana, poslovna realizacija pa posledično manjša.

Prijavitelji, ki bodo poleg vsebinskih izhodišč upoštevali navedene programske prioritete, bodo imeli 
več možnosti za vključitev v Partnersko mrežo CzK v letu 2021. Pri uvrstitvi v bazo projektov in 
morebitno sodelovanje se upošteva tudi porazdeljenost projektov in partnerjev po Sloveniji, 
zastopanost različnih sektorjev in področij KKS. Programi, ki niso dostopni širši javnosti - ne bodo 
uvrščeni v bazo projektov za nadaljnji izbor. Izbrani programi se ne smejo podvajati ali ponavljati, v 
primeru večletnih projektov pa mora prijavitelj zagotavljati strokovno in organizacijsko nadgradnjo in 
dopolnitev projektov.  

IV. Prijava
Ob prijavi projekta morajo kandidati izpolniti e-prijavnico, ki ji v obliki priloge priložijo prijavni 
obrazec (JP-PM_21). Do e-prijavnice in prijavnega obrazca dostopajo na spletni strani 
http://czk.si/priloznosti/, pod objavo  »Javno povabilo v partnersko mrežo Platforma CzK 2021«. 

Izpolnjen  prijavni  obrazec  (JP-PM_21) kandidati  oddajo  elektronsko  v  e-prijavnici  in  ga  nato
natisnejo, podpišejo in žigosajo (če poslujejo z žigom) ter pošljejo priporočeno po pošti na spodnji
naslov:  

Center za kreativnost  
Muzej za arhitekturo in oblikovanje 
Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana 
S pripisom: JP - Partnerska mreža CzK 2021

Rok za oddajo predlogov 
Povabilo je veljavno in prijave so mogoče do 8. septembra 2020. 

Dodatne informacije 
Dodatne informacije v zvezi z vsebino povabila lahko ponudniki  pridobijo po elektronski  pošti, pri
čemer naj pišejo na e-naslov info@czk.si ali na kontaktu:
Marko Podjavoršek, vodja projektov CzK in vodja Partnerske mreže CzK
Marko.Podjavorsek@mao.si, tel. št. 059 141 352, Center za kreativnost, projektna pisarna Maribor, 
Partizanska cesta 11, Maribor 
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V. O pozivu
Na podlagi oddane prijave bo kandidat prijavljen v bazo organizacij s področja KKS. Uvrstitev v bazo pa
še ne zagotavlja, da bo kandidat povabljen v nadaljnji postopek izbire za vključitev v partnersko mrežo
Platforma  CzK.  To  ne  pomeni  niti,  da  ima  MAO  do  kandidata  kakršne  koli  pravne  ali  finančne
obveznosti (sklepanje pogodb, vabilo v nadaljnje postopke itd.), zainteresirani prijavitelji na podlagi
oddane prijave zoper MAO nimajo nikakršnih zahtevkov niti pravnih sredstev. Kljub nameri, da MAO v
mrežo organizacij vključi čim širšo zainteresirano javnost, ga predmetno povabilo in oddane prijave
zainteresiranih partnerjev v  ničemer ne zavezujejo.  MAO si  pridržuje  pravico,  da kot  strateške ali
druge partnerje, ki  bodo del programa Platforme CzK, v samostojnem postopku izbere tudi druge
organizacije, ki niso vključene v bazo organizacij s področja KKS. Javno povabilo je namenjeno temu,
da  se  MAO  seznani  s  subjekti,  ki  delujejo  na  relevantnem  področju  KKS  in  si  ustvari  bazo  teh
subjektov. Uvrstitev v bazo omogoča, da se MAO seznani z obstojem in delovanjem organizacij na tem
področju  in  to  upošteva v  poznejših  samostojnih  postopkih  izbire  strateških  in  drugih  partnerjev.
Povabilo za partnerje bo ostalo odprto, pri čemer bodo morebitni neaktivni partnerji nadomeščeni z
novimi. 
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Muzej za arhitekturo in oblikovanje | MAO 
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Center za kreativnost je projekt v idejni zasnovi in izvedbi Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) in ob podpori Ministrstva
za kulturo,  ki  ga v obdobju 2017‒2022 sofinancirata Evropska unija  iz  Evropskega sklada za regionalni  razvoj in Republika
Slovenija. Projekt se izvaja v okviru OP za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014‒2021 v okviru prednostne osi 3 Dinamično
in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, prednostne naložbe 3.1 Spodbujanje podjetništva, zlasti omogočanje
lažje  gospodarske  izrabe  novih  idej  in  spodbujanje  ustanovitve  novih  podjetij,  vključno  s  podjetniškimi  inkubatorji,  in
specifičnega cilja 3.1.1 Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem zagonskih podjetij. Projekt Center za kreativnost
je razdeljen na dva povezana dela:  Platformo Center za kreativnost, ki jo na podlagi neposredne potrditve operacije vodi in
izvaja Muzej za oblikovanje in arhitekturo (MAO). Podporne programe in partnersko mrežo platforme CzK smiselno in neločljivo
nadgrajujejo  javni razpisi za spodbujanje kreativnih kulturnih industrij ‒ Center za kreativnost,  ki jih izvaja Ministrstvo za
kulturo RS. www.eu-skladi.si 


