Nota de
d premsa
a

Millora
a de le
es políítiques europ
pees pe
er a le
es indústries
cultura
als i cre
eatives
s a travé
és de la
a coope
eració interregional
•

Reg
gional Creattive Industriies Alliance
e (RCIA) és un
u nou proje
ecte del pro
ograma Interrreg Europe
e
perr fer arribarr recomanac
cions a nive
ell europeu
u per a la millora
m
les p
polítiques re
egionals de
e
sup
port a les ind
dústries cullturals i crea
atives, i a la
a seva comp
petitivitat.

de març de 2017.2
RCIA té per objecctiu millorar els
e instrumen
nts de la políítica de cohe
esió europea
a
Viena, 22 d
que finance
en els fons estructurals
e
relacionats
r
a
amb la comp
petitivitat de les
l pimes, a partir de l’a
aprenentatge
e
de polítique
es interregion
nals, concretament:
−
−
−
−

cen
ntrant-se en el
e suport a la
a creativitat d
de les pimes per impulsar el seu creixxement.
possicionant les indústries creatives i cu
ulturals com a “baula perrduda” entre sectors i dis
sciplines, en
n
rela
ació a la inno
ovació i la competitivitat.
incrrementant l’a
atractiu i la im
matge innovvadora de la ciutat / regió
ó / país (atraacció de tale
ent, creació i
con
nservació de treball al territori).
possicionant les indústries crreatives i cultturals com a pilar per a le
es polítiquess de competittivitat.

Sota la coo
ordinació d’a
aws (Austria Wirtschaftssservice Gmb
bH), 9 socis
s procedentss de 9 païso
os europeuss
(Àustria, Bè
èlgica, Dinam
marca, Grèc
cia, Letònia, Itàlia, Polòn
nia, Romania
a i Espanya)) discutiran, analitzaran,,
intercanviarran i aprendran sobre diverses apro
oximacions en
e política re
egional durannt un període de 3 anyss
(2017-2019
9). Aquesta feina haurà
à de condu ir a mesure
es concretes que s’impplementaran amb Fonss
upament Reg
gional (FEDE
ER) durant 20
020–2021 so
obre com:
Europeus de Desenvolu
orçar la com
mpetitivitat de les pimess de les ind
dústries crea
atives millora
rant les seve
es habilitatss
1. refo
(dessenvolupament/execució
ó de planss d’empresa
a, interacció
ó amb invversors, pro
ogrames de
e
men
ntoring) i don
nant-los supo
ort en el seu creixement als mercats globals;
2. ada
aptar els dive
ersos mecan
nismes de fiinançament a les particu
ularitats de lles indústries
s creatives i
cultturals (incloe
ent la possibilitat de mesu
ures orientad
des als bancs
s);
3. incrrementar la sensibilitzac
s
ió de les em
mpreses d’alttres sectors sobre el pottencial transformador de
e
les indústries cu
ulturals i crea
atives per a lla millora de la seva com
mpetitivitat;
adaptar/millorar l’ecosiste
ema de col·la
aboració entrre sectors paassant d’una
a perspectiva
a
4. Dessenvolupar/a
de ccooperació clàssica
c
a un
na aproximacció holística.
El projecte es va posarr amb marxa
a amb èxit a Viena de l’1 al 3 de ma
arç de 2017 . A part d’es
stablir-se less
ó eficient i acordar
a
l’estrratègia comu
unicativa am
mb els grupss d’interès i el públic en
n
bases per a una gestió
general, elss socis es van
v
focalitzarr en treballa
ar en les pollítiques. El primer
p
pas vva ser recollir les boness
pràctiques d
de cada regió per comp
partir-les i el segon, agru
upar-les en una
u estructurra que facilitti l’intercanvii
d’una forma
a eficient dess d’un punt de vista de tra
ansferibilitat.

Aws, el coo
ordinador de
el projecte, va
v ser el prim
mer en presentar les seves principaals polítiques
s i mesuress
relacionade
es amb les in
ndústries cultturals i creatiives com: l’E
Estratègia de les Indústriees Creatives a Àustria, ell
programa IImpulse –el programa de subvenccions per a les indústtries creativves basat en
e projectess
d’innovació--, el program
ma FISA (Film
m Industry Su
upport Austria), aws Indu
ustry-Startupp.net –una no
ova iniciativa
a
que conneccta startups amb
a
emprese
es- i un resu m de com els fons FEDE
ER s’implemeenten a Àusttria.
L’últim dia d
de reunió ess va fer una visita d’estud
di a sektor5 (http://www.sektor5.at/), el que va permetre una
a
discussió pràctica amb els gestors d’aquest esspai de co-w
working seleccionat com
m el millor d’Àustria, que
e
m
program
ma d’incubadores a Àus
stria el 20166. Finalment,, la visita va
a
impulsa el programa 5sstarts – el millor
b la presenttació del Fo
orward Festiival (http://fo
orwardcreativ
ves.com/), eesdeveniment anual que
e
acabar amb
involucra dissenyadors europeus, ac
ctors políticss i creatius.
eu/rcia es po
ot trobar méss informació sobre el pro
ojecte, els soocis, el finan
nçament, elss
A www.interregeurope.e
instrumentss polítics als quals
q
es dirig
geix, així com
m les últimes
s novetats.
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