„Партньорства за творческа София“ 2017 –
Визия за инкубатор за изкуства София
Идеята за създаване на инкубатор за изкуства в София не е нова. Механизъм за
създаването му е бил проучван в проект „Подобряване на регионалните политики за
финансово устойчиви креативни бизнес инкубатори” (2014), а също в анализът на
Европейски практики на градове подкрепящи своята творческа сцена (2016). През 2014
г. една от идеите е „модел за публично-частно партньорство между СО и външна
организация, която работи в подкрепа на културните и творчески индустрии в
София“. През 2016 г. се посочва, че „стратегиите за развитие на „интелигентни
градове“ създават творчески инкубатори (постоянни или временни, както
физически така и виртуални) подкрепяни от стратегии за развитие на
интелигентна специализация, основана на индустрии на знанието, сред които
централно влияние имат съвременните изкуства.“. Двата документа съдържат
подробна информация и примери както и критичен анализ на редица действащи
инкубатори за изкуства с различен профил спрямо контекста на града, в който са
създадени.
Изводите от двете проучвания и от дискусиите в проект Партньорства за творческа
София 2017 г. са много близки в посочените характеристики на инкубатор за изкуства в
София:
 модел на управление - партньорски (публично-частна или хибридна форма)
 менторска програма с бизнес партньори
 образователен аспект за широката аудитория в направления като: изкуства
и съвременност, съвременни изкуства и технологии, творчески туризъм,
изкуства и цифров град
 взаимно подпомагане на мениджмънта, администрацията, финансите,
продуцентството, популяризирането, разпространението на продукти и
резултати, дейности, свързани с критика …
 подкрепа за стартъп проекти на творчески организации и обучение в
бизнес умения, включително за измерване на ефекта от общественото
финансиране
 международни връзки и сътрудничество
Разработеното „Предложение за стратегия за развитие на свободната творческа сцена
на София „Споделена Визия“ –2016“
предвижда – в приоритет 3 - Създаване на
съвместни инициативи, свързани с интелигентен растеж - творчески хъбове,
творчески инкубатори и акселератори, „пространства за творчески процеси“,
„лаборатории за изкуства и технологии“ и др.

