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Splošni cilji:

Ustvariti dinamično čezmejno področje z intenzivnim sodelovanjem razvojnih akterjev 
in zainteresiranih subjektov na obeh straneh meje na področju novomedijske kulture, 
transdisciplinarne umetnosti, trajnega razvoja in novih modelov skupnega ustvarjan-
ja. 

Posebni cilji

• Okrepiti sposobnosti organizacij, ki delujejo na področju novomedijske kulture in 
bodo bodoči akterji čezmejnega sodelovanja in razvoja

• Povečati število čezmejnih sodelovanj na področju projektov in dogodkov, mobil-
nost umetnikov in kulturne izmenjave na področju novomedijskih kultur

• Z ustanovitvijo agencije za transdisciplinarno in novomedijsko kulturo, 
izobraževanje, svetovanje, informiranje in izmenjavo programov ustvariti pred-
pogoje in pospeševanje čezmejnega sodelovanja

Glavne skupne aktivnosti

• raziskave o stanju in kapacitetah ciljne regije na področju novomedijskih kultur
• krepitev sposobnosti organizacij na področju novomedijskih kultur – bodočih akter-

jev sodelovanja
• Organizacija več festivalov in čezmejna izmenjava programov
• Ustanovitev in delovanje skupne meddržavne pisarne za transdisciplinarno in novo-

medijsko kulturo, katere delovanje bo usmerjeno na področja izobraževanja, sve-
tovanja, informiranja in izmenjave programov



Ciljne skupine

• Organizacije s področja novomedijskih kultur
• Multimedijski in novomedijski umetniki ter umetniki z afiniteto do transdisciplinar-

nosti
• Strokovnjaki z drugih področij (ekologija, trajnostni razvoj, odprte tehnologije, 

človekove pravice) ter zainteresirani za delo na transdisciplinarnih projektih
• Lokalne skupnosti

Področja izvajanja

Međimurski in Varaždinski okraj ter Podravska in Pomurska regija

Neposredni učinki (»rezultati«)

• Javno objavljena baza organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju novih 
medijskih kultur

• 4 študijski obiski primerov dobre prakse v EU
• 5 tridnevnih delavnic na področju krepitve kapacitet
• Izvedba čezmejnega 7 dnevnega usposabljanja za vse udeležence izobraževanja
• Izvedba 10 festivalov
• Zasnovana skupna partnerska pisarna za razvoj transdisciplinarne in novomedijske 

kulture
• Izdaja knjige o zgodovini razvoja novomedijskih kultur v severnem obmejnem 

področju in 4 predstavitve knjige
• 8 sestankov s kulturnimi institucijami
• 10 skupnih »ad-hoc« umetniških intervencij
• Uporabna in redno ažurirana spletna stran v hrvaškem in slovenskem jeziku
• Javna konferenca ob pričetku in zaključku projekta v Mariboru in v Čakovcu
• Izdaja in promocija projektnega dokumentarnega filma / 200 kopij DVD  
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