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1. Мета проекту:
- підключення до міжнародних культурно-мистецьких процесів, культурно- 
інформаційна європейська інтеграція .Участь у міжнародній програмі 
«Креативна Європа» та впровадження в реалії «Стратегії сталого розвитку 
«Україна-2020».
2.3береження кінотеатру, як профільного культурного закладу, та 
використання його потенційних можливостей на новому рівні а саме для 
інтеграції Чернігівщини в культурний простір Європи.

Довідка\Програма«Креативна Європа» - це постійно діючий міжнародний 
проект, який має на меті створення інтердисциплінарного дослідницького та 
мистецького середовища та включення сучасного мистецтва в ширше поле 
досліджень візуальної культури. Програми «Креативна Європа», надає 
фінансову підтримку для розвитку, поширення та популяризації кіно - та 
аудіовізуальної індустрій Європейського Союзу. Вона також сприяє реалізації 
проектів європейського масштабу та розвитку нових технологій; завдяки цій 
підпрограмі європейські фільми та аудіовізуальні твори, у  тому числі 
повнометражні художні кінофільми, телесеріали, документальні фільми та 
нові медіа, виходять на нові ринки за межі національних і європейських 
кордонів: вона також фінансує навчання та проекти зі створення
кінострічок

Також підтримка надається проектам, які забезпечують механізми 
розвитку співробітництва між європейськими ініціативами щодо поширення 
кінограмотності з метою підвищення ефективності та розширення 
європейських масштабів цих ініціатив.

Одним із пріоритетних напрямків програми є сприяння у  формуванні 
аудиторії як засобу для стимулювання інтересу та розширення доступу до 
європейських аудіовізуальних творів, зокрема за допомогою проведення 
цільових кампаній, заходів, кінематографічних лікнепів і фестивалів

Підтримка надається заходам, спрямованим на формування аудиторії, які 
у  більшій мірі зосереджуються на використанні інноваційних та 
інтерактивних стратегій, що охоплюють ширші аудиторії (особливо молоду 
аудиторію) європейськими кінострічками.



3. Проведення в м. Чернігові всеукраїнських та міжнародних кінофестивалів 
та виставок.
4. Створення потужного навчального центру, який вирішить проблеми, 
пов’язані з відсутністю якісних кадрів для тележурналістики, документального 
кіно, та ін. засобів мас. медіа, спрямованих на популяризацію України в світі,. 
Надання можливості молоді в реалізації талантів в сучасних напрямках 
образотворчого мистецтва.
Територія, на яку проект матиме вплив:
Місто Чернігів,У країна,ЕС.
Учасники проекту:
Основна складова учасників: молодь та всі вікові категорії 
Підстава для ідеї проекту:
Імплементація угоди Україна - ЄС. Приєднання України до програми 
«Креативна Європа»

Зміст пропозицій:
Наш Проект подальшого функціонування кінотеатру ім. Щорса не передбачає 
його капітальну реконструкцію та ні в жодному разі зміну профілю,.. .ми 
пропонуємо зберегти один з найстаріших кінотеатрів України!

Але вважаємо за необхідне використовувати потенціал культурного закладу 
на більш високому сучасному рівні, а саме, заснувати на базі кінотеатру та 
КП «Чернігівкіно»-міжнародний Центр сучасного візуального мистецтва 
«Вільний простір»,метою якого буде інформаційна європейська інтеграція,та 
участь у міжнародних культурних проектах.

Очікувані результати:
1. Збереження від руйнування кінотеатру та популяризація його як осередку 
кіномистецтва;
2. Значне зменшення витрат обласного бюджету на кінотеатр .
3.Залучення інвестицій (фінансування по програмі «Креативна Європа» 
можливо до 2000000,00 Є).
Економічний
ефект(залучення До2млн.Є
інвестицій)
Джерела Кошти від реалізації проекту
фінансування :

Учасники
проекту:

реалізації ТМЦ «АРТСВІТ»,комунальне підприємство 
«Чернігівкіно», інші громадські організації, 

?тамент культури та туризму ОДА.

-Бардіна Ольга Володимірівна 
ЧМГО ТМЦ «АРТСВІТ».


