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POVEZOVANJE DVEH SVETOV
Kulturne in kreativne industrije (KKI) imajo velik potencial za
povezovanje z drugimi industrijskimi sektorji ter za krepitev

gospodarskega in družbenega razvoja s spodbujanjem inovacij, ki
izhajajo iz kreativnosti.

Mreža transnacionalnega povezovalnega trkalnika projekta COCO4CCI povezuje 
najboljše iz dveh svetov – odprto miselnost in inovativne pristope KKI ter iz-
kušnje in tehnološko moč naprednih industrij (ang. Advanced Manufacturing/

AVM).

 �  Kako se vključim v zahtevne projekte? 
 �  Kje lahko dostopam do novih tehnolo-

gij in materialov? 
 �  Koga zanima moje strokovno znanje, 

načrti in ideje? 
 �  Kako lahko v prihodnje razvijam svojo 

dejavnost?
 �  Kje lahko nadgradim svoje znanje in 

stopim v stik s strokovnjaki?
 �  Kje se povežem z odprto mislečimi 

ljudmi?

 �  Kako dosežemo konkurenčnost na 
svetovni ravni?

 �  Kateri pristopi so primerni za  
soočanje z izzivi digitalizacije?

 �  Kako lahko razvijemo koncepte za 
soočanje s izzivi v prihodnosti?

 �  Kako lahko optimiziramo in inovi-
ramo proizvodne procese?

 �  Kdo je vir inovativnih idej?
 �  Kje se naučimo odprte miselnosti 

in razmišljanja izven okvirjev?

KKI AVM

Imate izziv?  



Kaj vam ponujamo? 
Projekt COCO4CCI ponuja različne storitve za povezovanje
kulturnih in kreativnih industrij z naprednimi industrijami. 

Davčne blagajne POS, ki jih zahtevajo davčni organi v ne-
katerih evropskih državah. Združevale naj bi vse potrebno 
za samostojno in preprosto uporabo brez predhodnega 
računalniškega znanja ter tako zmanjšale obremenitev malih 
podjetij in obrtnikov pri prehodu s klasičnega papirnatega 
knjigovodstva na digitalno blagajno.

Rezultat strateškega inovativnega mišljenja sta usklajena 
identiteta in izdelek za specifično skupino uporabnikov. Ker 
se blagajne uporabljajo v zahtevnih okoljih (tržnice, delavni-
ce, bari, ulične stojnice), je bila posebna pozornost namen-
jena robustnosti in dolgi življenjski dobi izdelka. Oblikovalci 
so izbrali tudiinovativen, trajnosten material –WPC (ekstru-
diran les), ki ne zahteva nege in ga je mogoče reciklirati.
Je absolutna inovacija na tem področju.

Blagajna je opremljena tudi s posebnim vrtlji-
vim držalom, ki uporabniku omogoča, da bla-
gajno drži v eni roki, drugo roko pa ima pro-
sto. Pritrditi jo je mogoče za pas uporabnika 
ali na steno.

Poslovne koristi projekta so bile večja prepoz-
navnost na trgu in nove poslovne priložnosti za 
mlado podjetje.

Na osnovi
raziskave

potencialov
KKI projekt
COCO4CCI 

razvija koncept
trkalnika, v

katerem 
kreativna
vozlišča in
podporne

organizacije
za podjetja
delujejo v
tandemu in

se medsebojno
dopolnjujejo
z znanjem in
izkušnjami iz

lastnega sektorja.

Projekt
COCO4CCI
usposablja

moderatorje,
ki bodo
izvajali

izobraževanja
za KKI na
naslednjih
področjih:
tehnološki

razvoj, trendi
prihodnosti in misel-

nost v
naprednih

industrijah.

Projektno
partnerstvo

razvija orodja za
pospeševanje

medsektorskega
povezovanja med KKI in 

AVM. KKI
bodo sodelovale z

AVM podjetji
v različnih oblikah 

sodelovanja,
z uveljavljanje
m odprtih in

inovativnih metod.

Projektni partnerji
COCO4CCI

pripravljajo
meddržavni

strateški
dokument, ki
bo vseboval
priporočila o
prihodnosti
sodelovanja
med KKI in
AVM in bo

prenosljiv na
druge države.

Poskus z novimi materiali za boljšo uporabniško izkušnjo in trajnost
Zagonsko informacijsko podjetje Eggos uvaja na trg svoj prvi izdelek

PRIMER DOBRE PRAKSE

Izziv

Rezultat
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Studio Miklavc, www.miklavc.si



#COCO4CCI

Projekt COCO4CCI  se izvaja v okviru 
transnacionalnega programa Interreg 
Srednja Evropa, ki ga sofinancira Evropski 
sklad za regionalni razvoj.

AVSTRIJA
 �  Business Upper Austria - OÖ Wirt-

schaftsagentur GmbH
 �   CREATIVE REGION Linz & Upper 

Austria
 
POLJSKA
 �   Academy of Art in Szczecin
 �   Northern Chamber of Commerce

 
SLOVAŠKA
 �  Creative Industry Košice, n.o.
 �  Slovak Business Agency

 
SLOVENIJA
 �  Regionalna razvojna agencija  

Ljubljanske urbane regije 
 �  Gospodarska zbornica Slovenije

NEMČIJA
 �  Stuttgart Media University 
 �  bwcon GmbH

ITALIJA
 �  Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
 �  CA‘ FOSCARI UNIVERSITY OF VENI-

CE

KDO SMO
Partnerji iz šestih držav srednje Evro-
pe združujemo znanje za izboljšanje 
sodelovanja kulturnih in kreativnih 
industrij z naprednimi industrijami.

Proračun projekta v EUR: 2.377.445 
Sredstva ESRR v EUR: 1.952.121
Trajanje projekta: 04.2019 – 03.2022

KONTAKT

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  
Dimičeva 13
SI-1504 Ljubljana
projects@gzs.si

Regionalni center kreativne ekonomije (RCKE)
Tehnološki park 19 
SI - 1000 Ljubljana
info@rcke.si

WWW.INTERREG-CENTRAL.EU/COCO4CCI

Poiščite svoje
priložnosti tam,
kjer imajo drugi
pomanjkljivosti. 


