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WPROWADZENIE – KILKA SŁÓW O PROJEKCIE „SACHE”

Cele projektu SACHE:
Wzmocnienie współpracy sektorów kreatywnych i kultury 
oraz roli instytucji kultury tworząc przy nich i wokół nich 
„Inteligentne akceleratory kreatywnej przedsiębiorczości”. 

Muzea, galerie, teatry i festiwale, domy kultury to nie tylko instytucje pełniące funkcje w zakresie działalności
wystawienniczej, badawczej, edukacyjnej czy popularyzacyjnej w obszarze dziedzictwa kulturowego, ale przy
współpracy z innymi podmiotami w regionie mają potencjał do akcelerowania działań podejmowanych przez
firmy czy specjalistów z branż kreatywnych oraz wsparcia rozwoju wspólnych projektów sektorów kultury
i kreatywnych.

Rezultatem tej współpracy są przedsięwzięcia kreatywne o potencjale rozwojowym, a nierzadko także
innowacyjnym, które sprzyjają zwiększeniu dostępu do dziedzictwa kulturowego.



1.   Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo, LP– Lider Projektu (Włochy)

2.   Ca' Foscari University of Venice (Włochy) - partner doradczy

3.   Fruli Venezia Giulia Autonomous Region - Department for culture, sports and solidarity (Włochy)

4.   Zagreb Innovation Centre Ltd (Chorwacja)

5.   Aufbauwerk Region Leipzig GmbH (Niemcy)

6.   Bayern Innovativ GmbH (Niemcy)

7.   Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya (Węgry)

8.   Maribor Development Agency (Słowenia)

9.   Technology park Ljubljana ltd (Słowenia)

10. Laser Consult Ltd (Węgry)

11. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Polska)

12. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Limited Liability Company (Węgry)

SACHE to projekt ponadnarodowy łączący 12 organizacji partnerskich z 6 krajów Europy 

Środkowej:

PARTNERSTWO



GŁÓWNE DZIAŁANIA SACHE

• Wywiady w sektorze kreatywnym

• Identyfikacja możliwych przeszkód we współpracy między stronami

• Opracowanie strategii promowania zasobów kulturowych poprzez „Akcelerator 
działań przedsiębiorczych” skierowany do zaawansowanych technologicznie MŚP 
i sektorów kreatywnych”.

• Opracowanie narzędzi wspierających działania akceleratora

• Organizacja kursów dla instytucji kultury, przedstawicieli sektora kreatywnego 
oraz decydentów mających wpływ na kształtowanie programów w obszarze 
kultury

• Akcja pilotażowa mająca na celu wsparcia nawiązania współpracy między 
podmiotami działającymi w obszarze kultury, w tym instytucjami kultury i 
przedstawicielami sektora kreatywnego

• Opracowanie przewodnika dot. praktycznych ścieżek tworzenia SMART 
akceleratora w regionalnym otoczeniu

• Transfer dobrych praktyk i trwałość działań akceleratorów



WSPÓŁPRACA JAKO ELEMENT NAPĘDOWY ROZWOJU - VIDEO

Video projektu:



Przewodnik SMART Akceleracji

SMART akcelerator to atmosfera zrozumienia, współpracy i wsparcia podmiotów funkcjonujących
i oddziaływujących na siebie w regionalnym otoczeniu, która pozwala urzeczywistnić wspólne
pomysły podmiotów i specjalistów sektorów kultury i kreatywnych, pomagając im zamienić cele
na konkretne działania.

Celem działania SMART akceleratora jest pomoc w realizacji wspólnych przedsięwzięć
podmiotów sektora kultury, MŚP i profesjonalistów z branży kreatywnej, będących w
początkowej fazie rozwoju w zakresie przełożenia pomysłów na konkretny plan działania,
pokazanie możliwości wdrożenia danych rozwiązań, produktów czy też usług poprzez
dedykowany kilkumiesięczny program wsparcia oferowany w ramach akceleratora.

AKCELERATOR



PLATFORMA SACHE

Home - Sache Platform (sache-platform.eu)

https://sache-platform.eu/


BROSZURA SACHE



SACHE SHOW ROOM

Sache Show Room | Hubs by Mozilla

https://hubs.mozilla.com/3uuWtML/sache-show-room


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

+00 48 17 86 76 229 

+00 48 17 86 76 214 

mkilian@rarr.rzeszow.pl

bhulinka@rarr.rzeszow.pl

SACHE - Interreg (interreg-central.eu)

www.facebook.com/projectSACHE

www.rarr.rzeszow.pl 

www.facebook.com/RARR.Rzeszow/ 
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