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Бюджет
Общ бюджет: 2 249 073,5 €
Съфинансиране от ЕФРР: 1 700 767,97 €
Съфинансиране от ИПП: 125 944,5 €
Съфинансиране от ЕИС: 85 000 €

Покана за набиране на проекти /
Приоритет / Специфична цел
Трета покана за набиране на проектни
предложения по Програма за
транснационално сътрудничество „Дунав“
2014-2020 / Иновативен и социално
ангажиран Дунавски регион / Подобряване
на рамковите условия за иновации

Разберете повече за проекта:
Дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество“ при Министерство на
регионалното развитие и благоустройството

Ел.поща: IRangelova@mrrb.government.bg
Тел.: +359 2 9405 596

Община Габрово
Ел. поща: mzlateva@gabrovo.bg
Тел.: +359 66 818 430

Студио Комплект
Ел. поща: hello@studiokomplekt.com
Тел.: +359 898 735772

www.interreg-danube.eu/cinema
@InterregCinema

Партньорство

Нашето партньорство се състои от Общини, фирми,
организации, работещи в подкрепа на бизнеса,
представители на творческите индустрии и
академичната общност от осем държави в Дунавския
регион: Словения, Австрия, Германия, Сърбия,
Словакия, България, Румъния и Молдова.

Agentúra
na podporu
regionálneho
rozvoja Košice,
n. o.

CINEMA

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз
(Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за
предприсъединителна помощ, Европейски инструмент за

съседство)

Асоциирани стратегически партньори

Програма за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014-2020“



НАШИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И
МИСИЯ
Проект CINEMA цели да подпомогне градското
възстановяване, като си сътрудничи с креативните
индустрии. Съживяването на градските райони,
особено на централните части, е ключово
предизвикателство за социално единство и
конкурентоспособност в Дунавския регион. Много
вътрешни градски райони са изоставени в резултат
на индустриално преобразуване, промяна в навиците
на потребителите, нарастване на населението в
предградията и крайните квартали. В същото време
креативните индустрии са люлка за иновации и
недооценено икономическо предимство.

Ревитализация на празни застроени
площи за креативните индустрии
Подкрепяме създаването на творчески
пространства в изоставени зони и сгради.
Творческите индустрии притежават голям
потенциал за превръщането на празните
пространства в притегателни градски
територии. Това ще допринесе за подобряване
идентичността на градовете и повишаване
качеството на живот на жителите им.

Съживяване на търговията на
дребно и малкия бизнес

Заедно с местните творчески индустрии целим
да предотвратим допълнителна загуба на
инфраструктура за услуги в градските центрове.
По-силната търговия на дребно и малкият
бизнес ще увеличат покупателната способност и
икономическите перспективи. Ключът към
успеха е сътрудничеството между творците,
търговците на дребно, местните власти и
гражданите. Ние окуражаваме всички тези
партньори да възприемат модела на съвместна
работа и да идентифицират една обща визия за
развитие.

Създаване на Центрове за подкрепа
на креативните индустрии

Искаме да създадем екосистема за развитието
на нови творчески индустрии. Те трябва да се
учат, изследват и да си сътрудничат с другите
съществуващи индустрии, за да се превърнат в
мощна и иновативна сила в местната
икономика. Подкрепяме новите икономически
дейности и създаването на инфраструктура за
креативните индустрии, за да подобрим
капацитета за иновации.

Габрово се намира в географския център на
България, сгушен в Предбалкана. Известен е
като люлката на българското образование,
значим индустриален център и столица на
хумора и сатирата. Благоприятното съчетание
от природни красоти, интересно минало,
уникални музеи и богат културен живот
превръща града в интригуваща туристическа
дестинация.

Част от това минало е най-старият квартал
„Шести участък“, разположен в сърцето на
Габрово. Тук се намира първата градска улица,
която пробужда спомени за живота и бита на
местните занаятчии, търговци и предприемачи
от ХVIII в. до наши дни. Кварталът е бил
първият търговски, административен, духовен
и просветен център на града, но днес ролята
му е забравена. Изправени сме пред
предизвикателството да ускорим съзидателната
му енергия и икономически пулс, да съживим
старата му градска част с помощта на
творческите индустрии и малкия бизнес.
Да се срещнем в центъра!

Съобразяваме се със следните
принципи:

• Положителен принос към устойчивото
развитие (опазване на околната среда),
местните ценности, култура и традиции;

• Равни възможности и недопускане на
дискриминация;

• Равенство между половете.

Габрово (България) ⬤
⬤ Сомбор (Сърбия)

⬤ Кошице (Словакия)

⬤ Решица/Тимишоара (Румъния)

⬤ Херенберг (Германия)

Леьондинг (Австрия) ⬤
Балци (Молдова) ⬤

Габрово

Шести участък
Пилотна локация за България

Пилотни локации

⬤ Камник (Словения)


