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УНІКАЛЬНІСТЬ ІДЕЇ

o Особливість проекту полягає в інноваційному підході до 

збереження пам’ятки  архітектури  та створення умов для її 

гармонійної  інтеграції в сучасне культурне  середовище

o Пристосування нових інтелектуальних технологій для вирішення 

традиційних завдань збереження культурної спадщини

o Максимальне підвищення індексу якості місця для створення 

кластеру, що існує за принципом креативної економіки



ПРОГРАМА ПРОЕКТУ

Протягом квітня-жовтня 2018 року: 

– формування бази креативних проектів і стартапів  для їх реалізації 

на території Шарівського замку;

– проведення паралельних культурних заходів для промоції палацо-

паркового комплексу як території  інтелектуального туризму.



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ ПРОЕКТУ

– творчі, активні мешканці Харківської області будь-якого віку 

– місцева громада

– туристи



ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

I ЕТАП (квітень-травень) промоція та залучення  партнерів

o Прес-конференція

o Прес-тур до Замку

o Виставка плакатів на тему екології культури 

o Майстер-клас Еразмо Феджині з креативної економіки

o Брейн-шторм за п’ятьма основними темами:



МУЗЕЙ У ШАРІВСЬКОМУ ЗАМКУ 



ПАРК СУЧАСНОЇ СКУЛЬПТУРИ



ЦЕНТР  КУЛЬТУРНОГО  ТУРИЗМУ



ХУДОЖНІ МАЙСТЕРНІ



МІСЦЕВЕ НАСЕЛЕННЯ – ЦІННИЙ КАПІТАЛ 

РОЗВИТКУ ШАРІВСЬКОГО ЗАМКУ



II ЕТАП  (червень)  КУЛЬТУРНИЙ ХАКАТОН

Напрацювання  ідей стартапів  на задані теми та їх презентація

o Презентація пілотного проекту «Шарівські творчі вечори» 

o Круглий стіл «Музеї Харківської області – перезавантаження»

o Майстер-класи з кераміки та скульптури

o Пленери для дорослих та дітей

o Виставка сучасної української графіки

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ



ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

III ЕТАП  (вересень) презентація  стартапів  та бізнес-проектів

o Work-shop «Креативна економіка як принцип розвитку 

сільських територій» 

o Виставка пленерного живопису 

o Майстер-клас плакату «Етнічні коди» 

o Театралізований перформанс в декораціях Шарівського палацу

o Кулінарний конкурс «Пікнік біля Замку»

o Підсумкова прес-конференція «Шарівка – територія 

культурного хайпу»



РОЗВАЖАЛЬНА ЗОНА

ТВОРЧІЙ ПРОСТІР

КОНЦЕРТНИЙ МАЙДАНЧИК



ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ КУЛЬТУРНОЇ 

СПАДЩИНИ В ЖИТТЯ ГРОМАДИ 

за допомогою проекту

Реалізація проекту

– допоможе усвідомити унікальність території  та сформувати 

поняття «об'єкт гордості»; 

– надасть можливість використання потенціалу культурної спадщини 

як цінного ресурсу економічного розвитку громади; 

– сприятиме залученню місцевого населення до підприємництва на 

території Шарівки;

– надасть поштовх розвитку креативної економіки та культурного 

туризму на даній території.



Інвестиційна привабливість ідеї у сфері креативної економіки 

визначається наступними критеріями:

o Талант

o Толерантність

o Технології

Наявність цих складових підвищує індекс якості проекту.

В сумі з потенціалом  культурної спадщини інвестиційна 

привабливість всього місця значно посилюється та створює умови 

для  монетизації.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІДЕЇ



ТАЛАНТ

ТОЛЕРАНТНІСТЬ

ТЕХНОЛОГІЇ



ПРОГНОЗОВАНИЙ ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ

o культурні події

o екскурсійні тури

o розважальні заходи

o сувенірна продукція

o встановлення QR-коду

o відкриття туристично-інформаційного пункту

o облаштування місць відпочинку, зручної інфраструктури, інтернет-

зв`язку, транспортного сполучення

o створення умов для проживання та харчування туристів


