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Fenntartható eredményekkel zárult a Creative Cities projekt 

Április 9-én Pécsett zárult a „Creative Cities” – a Kreatív Városok európai projektje. A 

nemzetközi záró sajtótájékoztatón és az azt követő megbeszélésen a részt vevő öt város 

sikeresnek értékelte a három éves projektet, a partnerek bemutatták annak hosszú távú, 

fenntartható eredményeit. Ezek közül a Klaszter Kontakt Pontok hálózata és a kreatív ipari 

városfejlesztés a két legfontosabb tényező. 

 

 
 

A 2010-ben indult projekt fő célja, hogy létrehozza a Közép-Európai partnervárosok kreatív 

ipari klasztereinek együttműködését. Ez a következő 5 közép-európai város kooperációját 

jelenti: Lipcse (Németország), Genova (Olaszország), Gdansk (Lengyelország), Ljubljana 

(Szlovénia) és Pécs (Magyarország). A projektben minden városból a helyi önkormányzat és 

egy kreatív ipari szervezet vett részt, Pécsett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ (KIKK) Egyesület. A projekt elsősorban azokkal a 

kreatív ipari térségekkel foglalkozik, amelyek „eredete az egyéni kreativitás, készség és 

tehetség, és amelyek a generációs szellemi tulajdonok kiaknázása révén jólét- és 

munkahelyteremtő képességgel rendelkeznek”. (UK Department of Culture, Media and Sport 

2001). 

 

A Creative Cities projekt számos eredményt hozott. Minden város elkészítette saját kreatív 

ipari SWOT elemzését, mellyel feltérképezhető egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás 

stb. piaci életképessége, illetve megismerhető, mely feladatok a legfontosabbak stratégiai 

szempontból. Az elemzés elkészítése után következett a közös akcióterv kidolgozása, 

valamint a kreatív ipari termékek transznacionális marketingje. Utolsóelőtti lépésként minden 

városban létrejöttek a kreatív ipari Kontakt Pontok, ahol a kreatív ipari vállalkozások képviselői 

találkozhatnak, és közös projekteket tervezhetnek. A legnagyobb volumenű, a Creative Cities 

fenntarthatóságát bizonyító projekt a kreatív ipari negyedek létrehozása az öt városban. A 

zárótalálkozón a városok bemutatták a három év eredményeit: találkozók, tanulmányok, 

városfejlesztési tervek, kreatív ipari termékek, tények és adatok sorakoztak egymás után. 

http://www.creativecitiesproject.eu/en/doc_download/project-documents.shtml
http://www.creativecitiesproject.eu/en/doc_download/project-documents.shtml


 

 
 

 

Pécs számára a Creative Cities egy fontos projekt volt és a jövőben is az lesz – mondta el a 

záró sajtótájékoztatón Girán János, az önkormányzat Polgármesteri Kabinetjének 

főosztályvezetője. A Creative Cities 2010-ben, az EKF évében indult, magának a projektnek az 

apropóját is a Kulturális Főváros cím adta. 2010-ben és a felvezető évek során is számos olyan 

kezdeményezés történt a városban, aminek a városvezetés szerette volna látni további 

eredményeit. Ez a kezdeményezés jó keretrendszernek, katalizátornak bizonyult arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehet a 2010-es év kapcsolatrendszerét, eredményeit és nem 

utolsósorban a megépített infrastruktúráját, létrehozott értékeit megőrizni és 

továbbhasznosítani. A Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszterrel együttműködésben, mely a 

gyakorlati megvalósítási tevékenységeket végezte, a városi stratégiai tervezés szintjén 

hasznosította a Creative Cities projekt előnyeit. A pécsi partnerek együttműködésében 

megszületett egy hosszútávra mutató fejlesztési terv, mely kulturális alapú városrészfejlesztést is 

magában foglal. Ennek célja a kulturális és kreatív ipar koncentrációja a Zsolnay Negyed 

környékén. A Zsolnay Kulturális Negyed önmagában építészetileg, szellemiségében és 

funkcióiban olyan hátteret képes biztosítani, amely inspiratív közeg lehet a kreatív ipar 

művelőinek.  

 
 

Keresnyei János, a KIKK Egyesület elnöke szerint a projekt nagy eredménye az a kapcsolat, 

ami a városvezetés és a Dél-Dunántúli Kulturális Ipari Klaszter közt kialakult, valamint hogy a 

kreatív ipari vállalkozásokat sikerült bevonni a közös gondolkodásba, fejlesztésekbe. Sőt, nem 

csak a klaszteren belül, hanem más klaszterekkel is megtörtént az együttműködés. A lipcsei 

Designers’ Open-re, mely szintén a Creative Cities egyik kapcsolódó eseménye volt, sikerült 

kijuttatnunk a Pécsi Kesztyű Klasztert, ahol a vásárra látogatók megismerhették, 

megvásárolhatták a híres Pécsi Kesztyű termékeit. A kapcsolatrendszerben szintén fontos 

megemlíteni a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát, amely határozottan a zászlajára 

tűzte a kreatív ipar fejlesztését. 

 

A Creative Cities két kézzelfogható eredményt is hozott. A KOHÓ Coworking House Pécs 

iroda a benne található Creative Cities Kontakt Ponttal jött létre és üzemel folyamatosan. A 

négy másik városban is megnyitottak azok a helyek, ahol a klasztertagok, a kreatív emberek 

találkozhatnak. A Baranya Megyei Munkaügyi Központ felfigyelt a kreatív iparban rejlő 

lehetőségekre és két olyan projektet indít el, amely az ilyen jellegű vállalkozásokat segíti. A 

Bekapcsoló 20 munkahelyet támogat másfél éven keresztül a kreatív ipari vállalkozásoknál. 

Az Önindító 20 kreatív ipari vállalkozás képzését és inkubációját segíti a KOHÓ-ban.  

 

Pécs, 2013. április 9. 

Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 

http://kohopecs.hu/hu/

