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BEVEZETÉS
A CeRamICa projekt első fontos szakasza sikeresen lezárult: mind a 12
partner területen, amelyek esetében tanulmányoztuk, illetve elemeztük a kerámia és a kézműves szektorok jelenlegi helyzetét és igényeit. Ezeknek a vizsgálódásoknak az eredményeit 12
SWOT tanulmányban gyűjtöttük össze.
A kutatás hónapokig tartott, amely időszak alatt valamennyi projekt
partner régiója, területe, önkormányzata hozzáférhető dokumentumaihoz és vonatkozó adatbázisaihoz fordult felvilágosításért annak érdekében, hogy naprakész információhoz jusson a szektorok helyzetét
illetően. A régiók kézműves mestereit szintén megkérdezték, akiknek
véleményét és tapasztalatait a tanulmányok tartalmazzák. A mélyreható helyzetelemzés és feltárás az első lépés lehet
ezen szektorok fejlesztése felé vezető úton.
E régiós tanulmányok és a témában egyéb hozzáférhető európai dokumentumok alapján egy
összehasonlító, nemzetek közötti SWOT analízis
és helyzetelemzés került összeállításra, a kérdéskört európai szinten kutatva. A tanulmány a régiós felmérések eredményeit foglalja össze, áttekintést nyújtva a helyzetről és a legfontosabb
problémákról, erősségekről és lehetőségekről a kerámia és a kézművesség
területén a mai Európában:
• Az elemzett szektorok a termékek kiváló minőségét és hozzáadott értékét tekintve nagy
hagyományokkal és általában jó hírnévvel
rendelkeznek.
• Az EU-n kívüli országokból (elsősorban Kínából és Törökországból) piacra kerülő olcsó
termékek miatt kialakuló jelenlegi verseny komoly kihívást jelent a
szektorok számára, a kézművesek korosodásával és az emberi utánpótlás hiányával együtt.
• A szektor tradicionális termékei egyre kevésbé piacképesek a megváltozott trendek és vásárlói igények miatt.
• Napjainkban a szektor nem hozott elegendő bevételt, valamint nem
kínált kiszámítható perspektívát a fiatal, tehetséges és kreatív emberek, továbbá induló vállalkozások számára.
• A szektorok legfőbb problémája a művészeik együttműködésre való
képtelensége, valamint az emberi és pénzügyi források hiánya.

Szintén meghatározásra kerültek olyan vonatkozó területek, melyeken a
szektorok helyzete – piaci pozíciójuk megőrzésével - javítható lenne. A partnerek ajánlásokat fogalmaztak meg a helyi, regionális és nemzeti politikák és döntéshozók felé, a szektorok fejlesztéséhez ötleteket adva, melyek közül a legfontosabbak a következők:
• A helyi fiatalságot már gyermekkortól be kellene vonni ezekbe a tradicionális tevékenységekbe.
• Figyelemreméltó javulás lenne elérhető együttműködés és klaszter
építés révén, valamint korszerű ICT (információs és kommunikációs
technológiai) eszközök használatával az együttműködés elősegítéséhez és a vásárlók hatékonyabb megszólításához.
• A szektor vonzerejének növelése marketing és promóciós tevékenységek útján, továbbá a termékek
image-ének fejlesztése stratégiai fontosságú lépések a szektor jövőjének tekintetében.
• A kulturális örökség turizmus növekvő népszerűsége, a kiváló minőségű egyedi termékek iránti fokozódó érdeklődés és a rendelkezésre álló európai, nemzeti és régiós pénzalapok kihasználhatóak a szektor
gazdasági vonzerejének és versenyképességének
pozitív irányú fejlődéséhez.
A CeRamICa partnerei a közeljövőben szeretnék hatékonyan hasznosítani a felismeréseiket, valamint a
kézműves mestereiknek, döntéshozóiknak és az európai közvéleménynek számukra releváns és hasznos információkat nyújtani.
Ezért a helyi/regionális együttműködés a projekten
belül végzett minden munka mögött meghúzódó
vezérelv. A kutatás a helyi iparosok, kézműves szervezetek, oktatási intézmények, kereskedelmi kamara, döntéshozó és
finanszírozó testületek - hogy csak néhányat említsünk meg – szoros
közreműködésével zajlott le, amely közöttük létrejövő eszmecserét, párbeszédet és együttműködést eredményezett.
Az elmúlt néhány hónapban a partnerek fél- vagy egynapos rendezvényeket szerveztek, ahol az érintett művészek találkozhattak és megismerhették a területükön/régiójukban végzett elemzések eredményeit,
eszmét cserélhettek ezekről, megoszthatták problémáikat, a jövőbeli
fejlesztések ötleteit bemutathatták, valamint kapcsolatot építhettek ki
egymással. Ezen átfogó és építő jellegű találkozók közül a CeRamICa
Hírlevél 3 sikeres partner rendezvényről készült válogatást mutat be.
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MI TÖRTÉNT A PARTNEREK RÉGIÓIBAN?
Fazekasságról és kézmûvességrõl szóló
Pomurje-ben (Szlovénia)
A Nemzetközi Idegenforgalmi Intézet Velika Polana önkormányzatával történő együttműködés keretében egy
találkozót szervezett a fazekasságról és kézművességről szóló eszmecsere céljából a Pomurje-i régióban.
Velika Polana
önkormányzata és a
Nemzetközi
Idegenforgalmi Intézet
egy találkozót szervezett, melynek
célja a régiók
kulcsszereplőinek összehívása volt a fazekasság és a kézművesség
fejlesztésének elősegítéséhez szükséges eszmecsere és a regionális politikai intézkedések meghatározása céljából. Azon tény ellenére,
hogy az augusztus hónapot általában a vakációnak szentelik, mégis a
kézművesek számára ez egy rendkívül intenzív időszakot jelent mun-

SWOT

találkozó

ka szempontjából, és a találkozóra adott visszajelzés igen jó volt. A fazekasság és más művészetek, illetve kézművesség területén dolgozó
intézmények és szervezetek képviselői is megjelentek, továbbá egyéni kézművesek és fazekasok, valamint más iparosok is jelen voltak. A
résztvevők számára bemutatásra került a CeRamICa projekt és Velika
Polana Önkormányzata – mint projekt partner – szerepvállalása. Mag.
Janez Sirše, a Nemzetközi Idegenforgalmi Intézet igazgatója, bemutatta a fazekasságról és kézművességről Pomurje-ben készült elemzés
első eredményeit és az e terület fejlesztésének elősegítésének módjáról szóló politikai intézkedésekre vonatkozó indítványokat.
A nagy számban látogatott CeRamICa találkozó résztvevői olyan alapvető problémákat soroltak fel, amelyekkel munkájuk során találkoznak,
és kiemelték azokat a lehetőségeket, melyeket a kerámiaipar további
fenntartható fejlődése érdekében előre látnak. A találkozó résztvevői
által felvetett vélemények és megosztott tapasztalatok jelentős mértékben hozzájárultak a Nemzetközi Idegenforgalmi Intézet segítségével előzetesen elvégzett elemző munka feljavításához. A foglalkozás
hozzájárult a fazekasság és a kézművesség fejlesztéséhez Pomurjeben és Szlovéniában.

analízis bemutatása

Alcobaça-ban

„Innováció, városi integráció vagy ipari turizmus - néhány megoldás a kerámiaipar helyzetének megszilárdítására”
2009. július 2-án, az Alcobaça-i Városháza két SWOT analízist mutatott be a keramikus vállalkozóknak, melyek felfedték e szektor erősségeit, gyengeségeit, veszélyeit és lehetőségeit.
Ezeket a SWOT analíziseket az INTELI – Intelligence Centre in Innovation [Innovációs Intelligencia Központ] (Portugália Nyugati Régiójának elemzése) – és SDO Tanácsadók (Alcobaça területének elemzése) készítették. A tanulmányok stratégiai iránymutatásokat adnak
arra vonatkozóan, hogy miként harcoljunk a szektor válsága ellen, valamint kijelölik azt az
ösvényt, ami mentén a kerámia jövedelmezőbb és versenyképesebb szektorrá tehető.
Innováció, fenntarthatóság, városi integráció, ipari turizmus, a kézművesség és művészetek támogatása néhány olyan „tipp”, melyeket a tanulmányok a jövőre vonatkozó következtésekként említenek. E vizsgálatok bemutatását követően az Önkormányzat biztosította a résztvevőket (keramikusok, kézművesek és egyéb
kulcsszereplők) abbéli szándékáról, hogy továbbra is megtesz minden tőle telhetőt a szektor segítése és támogatása érdekében.

Projekt

szeminárium

Pescara-ban

A „Műalkotások és együttműködés: a fejlődés új hullámához vezető
út” című szeminárium 2009. október 2-án került megrendezésre Pescara-ban.
A rendezvény bemutatta a nyilvánosságnak a CeRamICa projekt tartalmát és lényegi
elemeit, ezzel szintén megteremtve az Abruzzo-i Régió iparművészetére vonatkozó észrevételek, vizsgálódás és összehasonlítás lehetőségét. Számos helyi művész vett részt
a szemináriumon: a témában érintett intézmények és vállalkozások képviselői, szaktekintélyek és egyéni kézművesek.
Alfredo Castiglione, Alelnök és Regionális Tanácsadó a Gazdasági Fejlődéssel kapcsolatos ügyekben, nyitotta meg a szemináriumot. A kezdeményezés résztvevői között ott
volt az Olasz Kerámiavárosok Egyesületének Elnöke, továbbá Abruzzo művészvilágának képviselői.
A sikeres rendezvény nagy médiafigyelmet is kapott: egy külön sajtókonferenciát tartottak a helyi szemináriumról és a teljes CeRamICa projektről, a helyi újság és televízió
részvételével.

Helyi szeminárium – Pescara

Sajtókonferencia az Abruzzo-i Régióban
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A CERAMICA LEGJOBB GYAKORLATAINAK MEGHATÁROZÁSA
A kutatás és eszmecserék időszakában, a 12 CeRamICa partner a saját területeiken több mint 30 helyes gyakorlatot határozott
meg – ami jó hír, mivel világosan megmutatja, hogy hogyan lehet sikeresnek lenni a kerámia és kézművesség szektoraiban, és legyőzni a szektorokkal
szembenálló, létező nehézségeket. Ezen megoldások teljes gyűjteménye elérhető lesz a weboldalon (www.ceramicaproject.eu), ahol ötletek és stratégiák is találhatóak arra vonatkozóan, hogy miként küzdjünk meg a jelenlegi súlyos gazdasági válsággal.
Az alábbiakban néhány legjobb gyakorlat rövid leírása olvasható:

CENCAL – Kerámiaipari Szakképzési
Központ – Caldas da Rainha, Portugália
A CENCAL egy Caldas da Rainha-ban alapított intézmény, amely a portugál kerámia szektor számára képzést, szakmai és oktatási támogatást biztosít. A központ egyedülálló abban, hogy elsődlegesen a praktikus, illetve díszítő kerámia képzései révén tanoncokat von be a teljes gyártási
folyamatba egy kis gyár-szimuláció segítségével. A gyakorlati oktatáson túl a tanoncok a kerámia
technikák/technológia; munkahelyi minőség, higiénia és biztonság; környezet és energia; karbantartási és termelési menedzsment terén is tudáshoz jutnak.
www.cencal.pt/pt/

CSERÉPKÁLYHA MÛHELY –
Hódmezõvásárhely, Magyarország
Ennek a vállalkozásnak a figyelemre méltó sikeressége a kézműves mester rugalmasságából, alkalmazkodási képességéből és vállalkozási szelleméből ered. Stratégiája dióhéjban a következő: cserépkályhákra specializálódni, gazdaságosan
megépíteni a műhelyedet, megtalálni a piaci rések kihasználásával létrejövő üzleti
lehetőséget, jó minőségű, megbízható termékeket gyártani, kombinálni az alternatív fűtési megoldásokat a tradicionális konstrukcióval, beruházni a marketing-be, és
megpróbálni kijutni mind a hazai, mind pedig a nemzetközi piacokra.

VÁROSI KÉPZÕMÛVÉSZETI ISKOLA
– Vallauris, Franciaország
A Városi Képzőművészeti Iskola inkább egy kivételes esetnek számít Franciaországban, összehozva a különböző korcsoportbeli és képzettségi szinten álló diákokat, a gyermekkortól a felnőtt korú emberekig, hogy megtanulják a különféle
keramikus technikákat. Jelenleg több mint 400 tanuló iratkozott be megtanulni a
kerámiagyártást. Az iskola műelyet biztosít a tanulók számára, valamint okleveles
képesítést nyújt.
http://www.vallauris-golfe-juan.fr/-Ecole-municipale-des-Beaux-Arts-.html

A CeRamICa

projekt 1. Interregionális Konferenciáját
eredményesen a franciaországi Vallauris-ban tartották meg
A 2 napos eseményre 2009.
október 15-16-án került sor a
12 partner részvételével 8 európai uniós tagállamból. Az 1.
Interregionális Konferencia egy következő lépés volt a kerámia- és
kézművesipar újjáélesztéséről szóló európai párbeszédben: elhangzott a téma összehasonlító SWOT analízisének és vizsgálatának
prezentációja európai szinten, amely a szektorok minden partner

régióban elvégzett részletes elemzése alapján került összeállításra. A projekt partnereknek szintén lehetőségük nyílt a személyes
ötlet- és tapasztalatcserére, valamint a projekt következő szakasza
megszervezésének első lépéseinek megtételére: a helyszíni vizsgálatokra és az üzemlátogatásokra kerüljön sor a tapasztalatcsere
érdekében és azért, hogy személyesen tanuljunk egymástól. Az
esemény nagy média figyelmet vonzott mind Franciaországban,
mind pedig a partner régiókban.
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VALLAURIS – GOLFE-JUAN-BAN TÖRTÉNT
A CeRamICa 1. Interregionális Európai Konferenciáját október 15-16-án tartották meg a Vallauris-i Városházán. A tagok (Hódmezővásárhely Önkormányzata, mint vezető partner és 11 további európai
város vagy érintett szervezete) közös kulturális örökségen osztoznak, és hasonló problémákkal néztek szembe. Célkitűzésük a kerámiaipar megőrzése és támogatása Európában. Úgy határoztak, hogy
egyesítik erőiket és megosztják egymással legjobb gyakorlataikat a célból, hogy közösen dolgozzák ki
a helyi és regionális fejlesztési stratégiai ajánlásokat és eszközöket annak érdekében, hogy támogassák
és fellendítsék a kerámia szektort a partner régiókban.

LE FIGARO – EURÓPA SEGÍTI A VALLAURIS-I KERAMIKUSOKAT
A város szívesen adott helyet a CeRamICa 1. Európai Konferenciájának október 15. és 16-án.
Rossz kilátásai vannak Vallauris - Golfe-Juan, a középkor óta történelmi bölcsőnek tartott központ
korábban virágzó kerámiaiparának. Manapság csak körülbelül harminc kézműves és alig több művész
él még ebből a foglalkozásból. Ennek oka az ázsiai verseny, amely csaknem tizenöt évvel ezelőtt az
ipart egy nagyobb kihívás elé állította.
Ennek a válságnak a megoldása érdekében Vallauris csatlakozott egy európai interregionális projekthez,
amely kerámiaiparra szakosodott magyar, szlovén, román, olasz, spanyol, portugál és görög városokat
tömörít egy csoportba. Minden partner kb. 265 000 eurónyi költségvetéssel gazdálkodik, és a projekt
egy hároméves programból áll, amelynek első eredményeit a konferencián mutatták be.
„Már valamennyi város megvizsgálta a területe legjobb gyakorlatait, mondja Corinne Ors, projekt
menedzser. Vallauris már kiemelte oktatási intézményét, amely két éves Szakmai képzésről szóló
oklevelet (BTS) ad, a „Város és a Kézműves Mesterség” címét, és a Kortárs Kerámia Nemzetközi
Bienniális programját. A projekt elgondolása a partnerek körében cserelátogatások levezetése
a keramikusok inspirálása érdekében Európa különböző területeinek legjobb gyakorlatainak
vizsgálata útján. Közös célunk az, hogy megőrizzük azt a történelmi örökséget, melyet a
keramikusok létrehoztak.”

ADERE – PENEDA GERÊS az 1. CeRamICa Projekt Interregionális Konferencián, a franciaországi Vallauris-ban
Október 15-16. között ADERE - Peneda Gerěs részt vett a CeRamICa Projekt 1. Interregionális Konferenciáján, a szakmai személyzet két tagjával és Terras de Bouro Városi
Képviselőtestületének Elnökével, a Társulási Bizottság képviseletében. A konferenciát
Vallauris-ban (Franciaország) tartották meg, ami egyike a projektbeli partner önkormányzatoknak.
A rendezvény első napján a 2009. októberéig elvégzett munkáról számoltak be , illetve mutatták azt be.
Különösen:
• Az általános helyzetelemzést, melyet az egyes partnerek regionális SWOT analízise alapján
állítottak össze;
• Politikai ajánlásokat a kézműves szektor számára;
• A helyes megoldások katalógusát, azaz minden partnerországban a jó példával elöljárónak
tartott kézművesek listáját.
Az esemény második napja a politikai bizottság (Politikai Testület) ülésével kezdődött, ahol az
előző napon érintett tevékenységeket mutatták be és vitatták meg jóváhagyás céljából. Ezt az
ülést egy sajtókonferencia követte a Vallauris-i Városházán. A nap a CeRamICa Projekt 1. Inter-regionális Konferenciájával végződött. A Konferencián bemutatásra került a projekt SWOT
analízise, az érdeklődés középpontjában álló témákról szóló különféle párbeszédekkel együtt,
mint például a kézműves szektorban az alkotó iparágak gazdasági fejlődése Portugáliában, a
kerámia szektor fontossága Franciaországban és a régióban, a Vallauris-i Városi Művészeti és
Kerámia Iskola, illetve a szintén Vallauris-i Leonardo Da Vinci Fűiskola prezentációi.
Ebből a konferenciából levonhatjuk azt a következtetést, hogy a kézműves szektor néhány olyan problémát él át, amelyek a legtöbb partner esetében is
gyakoriak. Azonban mindinkább valamennyiük közös érdekévé válik megoldások és alternatívák keresése a szektor életképességének javítása érdekében.
E találkozó kimenetele egyértelműen pozitív volt: a projektben ezidáig elvégzett munka bemutatásra került, a különböző partnerek között szoros együttműködés zajlott és a közös érdeklődéssel övezett témákat megvitatták.
ADERE - Peneda Gerěs csoport

KÖZELGÕ ESEMÉNYEK
CeRamICa Legjobb Gyakorlatok Átadása
Az elkövetkezendő évben a partnerek tanulmányutakat szerveznek személyes tapasztalatcsere, párbeszédeik hatékonyabbá és átfogóbbá tétele, valamint az egymástól történő tanulás céljából. A partnerek szakmai személyzete, csakúgy mint a kézműves mesterek, a kerámia- és kézműves iparban
érintett vállalkozások, illetve más kulcsszereplők részt fognak venni a tanulmányutakon vagy üzemlátogatásokon. Minden látogatásnak részletes szakmai tartalma lesz, beleértve helyszíni tapasztalatcseréket és –transzfereket, prezentációkat, találkozókat, kerekasztal-beszélgetéseket. Ezen rendezvényeken, a különböző országokból érkező kézművesek és érdekeltek ötleteket cserélhetnek és együtt dolgozhatnak konkrét problémáik és helyzetük
megoldásán, továbbá a szektor támogatásán európai szinten.

