Javno povabilo posameznikom med 17. in 100. letom starosti ter majhnim podjetjem k sodelovanju v
»Natečaju za najboljši izdelek pod sloganom Časovna kapsula – sporočilo za 21. stoletje« v okviru
projekta STIMULART.
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Objave in pozivi
Občina Kamnik vabi k sodelovanju v »Natečaju za najboljši izdelek pod sloganom Časovna kapsula –
sporočilo za 21. stoletje« v okviru projekta STIMULART. Cilj občine je spodbuditi inovativne pobude, ki
lokalno dediščino pretvorijo v ustvarjalne in tržne izdelke. Izdelki morajo v svojem bistvu povzeti in
interpretirati ključne vsebine projekta STIMULART:
-

spodbujanje kulturnih in kreativnih industrij,
oživljanje degradiranih industrijskih površin,
spodbujanje ustvarjanja produktov z višjo dodano vrednostjo,
spodbujanje trajnostne rabe kulturne dediščine in virov,
spodbujati ravnovesje za trajnostno ekonomijo ter privlačno delovno in bivanjsko okolje.

O projektu STIMULART
Kulturne in kreativne industrije (skrajšano: KKI) pogosto predstavljajo neizkoriščen potencial v malih in
srednje velikih evropskih mestih. Gre za dejavnosti, ki temeljijo na ustvarjalnosti, sposobnosti in
talentu. Poleg tradicionalnih kulturnih in umetniških dejavnosti (likovne, gledališke, filmske, plesne,
obrtniške itd.) pokrivajo tudi področja, kot so moda, grafično in industrijsko oblikovanje, založništvo
ter področja informacijske tehnologije.
StimulArt, projekt programa Interreg Srednja Evropa, je namenjen povečanju učinkovitosti KKI v
manjših mestih. V projektu sodeluje devet partnerjev iz petih srednjeevropskih mest. Dva partnerja
prihajata iz Kamnika, in sicer Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, ki pa bosta
k sodelovanju povabila tudi nekatere strokovnjake oz. poznavalce s področja KKI, s katerimi bodo
ustvarili skupno mrežo akterjev KKI.
Vsebina javnega povabila
K sodelovanju v »Natečaju za najboljši izdelek pod sloganom Časovna kapsula – sporočilo za 21.
stoletje« v okviru projekta STIMULART, Občina Kamnik vabi posameznike med 17. in 100. letom
starosti, ter majhna podjetja. Do zgoraj omenjenega roka morajo posamezniki in podjetja, ki bodo
sodelovali na natečaju izdelati ali oblikovati izdelek, ki je funkcionalen predmet ali dekoracija za dom.
Izdelek mora biti ustvarjen na podlagi zgodovinske in/ali industrijske dediščine Kamnika, vendar
ustreza potrebam trga in potrošnikov v 21. stoletju. Interpretacija le-tega pa mora kreativno (estetika,
uporaba materialov, skrito sporočilo) odražati kaj partnersko mesto pomeni za mlade.
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Komisija, ki bo ocenjevala vse izdelke bo sestavljena iz štirih (4) članov: en predstavnik projektnega
partnerja (Občine Kamnik), 1 umetnik, ki uživa spoštovanje javnosti, 2 deležnika projekta. Komisija bo
potrjena s strani župana Občine Kamnik.
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1. Prepoznavnost povezave z lokalno dediščino
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3. Estetska vrednost
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4. Inovativen pristop k uporabi materialov
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SKUPAJ

Izključujoča merila:
-

Izdelek zaključen in predstavljen v roku do 31.03.2020 do 15.00 // DA – NE

-

Posameznik, ki sodeluje mora biti med 17. in 100. letom starosti // DA – NE

-

Podjetje, ki sodeluje mora biti majhno podjetje // DA – NE

Izdelek se v roku do 31.03.2020 do 15.00 ure izroči Maji Poravne, vodji projekta StimulArt v Občini
Kamnik.
Za več informacij jo kontaktirajte na e-mail: maja.poravne@kamnik.si ali na telefon: 01/8318-223.
Izdelki bodo po ocenjevanju razstavljeni v prostorih Občine Kamnik. 15.4.2021 bo komisija razglasila
zmagovalen izdelek, ustvarjalec pa bo prejel tudi simbolično nagrado.
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