Rövid cím: SACHE
Hosszú cím: „Kulturális örökségekhez kapcsolódó vállalkozói szellem ösztönzése”
Projekt honlap: www.interreg-central.eu/SACHE
Program: INTERREG Central Europe
A projekt célja és az INNOVA szerepe a projektben: Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit
Kft. 2019. április 1-jétől partnerként részt vesz az INTERREG Central Europe Program
keretében támogatást nyert SACHE (Smart Accelerators of Creative Heritage Entrepreneurship)
c. projektben. Bár feltételezhető, hogy a kultúra és a kulturális örökségek automatikusan
ösztönzik az innovációt és a kreatív vállalkozói szellemet, a kutatások azt mutatják, hogy ez
ritkán fordul elő. Ezért elengedhetetlen a kulturális és kreatív iparágak, regionális fejlődésben
betöltött szerepének felülvizsgálata és újraértelmezése. A SACHE projekt keretében a partnerek
integrált helyi fejlesztési stratégiákat fognak kidolgozni és megvalósítani olyan eszközök és
megközelítések alapján, amelyek támogatják a vállalkozásokat a kulturális és kreatív
iparágakban, ezáltal erősítve a kulturális örökségi helyszínek, szimbólumok és értékek szerepét
Európa szerte.
A projekt keretében a partnerek a különböző múzeumokat, galériákat, színházakat és
fesztiválokat nemcsak oktatási vagy szórakoztató helyszínnek tekintik, hanem egyfajta kulturális
motorokként gondolnak rájuk, amelyek ösztönzik, mozgósítják és táplálják a kreatív
kisvállalkozások energiáit. Az INNOVA és konzorciumi partnerei régiós adatgyűjtéseinek
köszönhetően, a projekt eredményei által realizálhatóvá válik az ágazatközi együttműködés
előmozdítása más ipari és szolgáltatási ágazatokkal, különösen a digitális technológiák területén.
A projekt célja, hogy javítsa a hozzáférés lehetőségét, mind a kulturális örökségekhez, mind
pedig az értékteremtő szolgáltatásokhoz. A projekt továbbá elősegíti az ágazatközi
együttműködést is a többi ipari és szolgáltató szektorral, különös tekintettel a digitális
technológiára.
A SACHE projekt további célja, a kulturális örökségekhez kapcsolódó kreatív vállalkozások
támogatása az alábbi kulcs szereplők közötti kapcsolat és párbeszéd felgyorsításával:
• Kreatív vállalkozások
• Kulturális örökségek
Ezáltal igyekszik megteremteni a feltételeket a következő három középtávú célhoz:
1. Kreatív vállalkozói szellem ösztönzése, a kulturális örökségek által inspirálva
2. Kreatív vállalkozói szellem ösztönzése, együttműködve a kulturális örökségekkel
3. Kreatív vállalkozások létrehozása, a kulturális örökségekhez kapcsolódóan
Megvalósítási időszak: 2019.04.01 – 2022.03.31.
Projekt partnerek:
1. Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo (IT)
2. Ca' Foscari University of Venice (IT)
3. Friuli Venezia Giulia Autonomous Region (RAFVG) - Department for culture, sports and
solidarity (IT)
4. Zagreb Innovation Centre Ltd. (HR)
5. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (DE)

6. Bayern Innovativ GmbH (DE)
7. Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya (HU)
8. Maribor Development Agency (SI)
9. Technology park Ljubljana Ltd. (SI)
10. Laser Consult Ltd. (HU)
11. Rzeszow Regional Development Agency (PL)
12. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit
Limited Liability Company (HU)
Az INNOVA költségvetése a projektben:
EU Támogatás
101.144,47 €

Önerő
Társfinanszírozás
11.899,35 €

Saját forrás
5.949,68 €

Teljes költségvetés
118.993,50 €

