Úvod
V souvislosti s tvorbou mapovacího dokumentu výzkumného projektu Mapování kulturních a
kreativních průmyslů (KKP) v ČR (2011-2015) byli požádání zástupci jednotlivých odvětví
KKP o definování priorit, které by v budoucnu měly být strategicky podporovány na státní
i regionální úrovni (na úrovni měst a krajů).
Potřeby byly rozděleny dle tematických cílů návrhu jednotného strategického rámce
strukturálních fondů 2014-2020 Evropské komise1. Tento souhrnný materiál obsahuje
příklady za následující odvětví KKP:
Architektura
Design
Divadla
Film
Herní průmysl
Hudba
Knihovny
Knihy a tisk
Muzea
Nový cirkus
Řemesla
Tanec
Zmapované potřeby2 mohou sloužit jako podkladový materiál k vyjednávání strategické
podpory kulturních a kreativních odvětví, např. ze strukturálních fondů EU.

1

Jedná se o tematické cíle návrhu jednotného strategického rámce 2014 -2020 Evropské komise (Thematic
Objectives of the Commission’s proposal for the Common Strategic Framework 2014–2020)
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/csf_part2_en.pdf
2

Souhrnný dokument Mapování potřeb v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a podrobné dílčí studie
jednotlivých odvětví dostupné online: http://www.idu.cz/cs/mapovani-potreb-v-oblasti-kulturnich-a-kreativnich
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Potřeby odvětví kulturních a kreativních průmyslů
1. Podpora zvýšení konkurenceschopnosti (podpora podnikání)
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

budování kapacit: poradenství a vzdělávání k získání kompetencí v oblastech
strategického obchodního plánování, marketingu, managementu, projektového řízení,
finančnictví, znalosti trhu, IKT, duševních práv, jazykového vybavení apod., podpora
zprostředkovatelů (zastřešující, profesní a odborné organizace, agentury, manažeři,
agenti, kurátoři...), kteří jsou schopni pro představitele KKP zajistit odpovídající
prezentaci, financování, marketing, odbyt produktů a služeb

▪

podpora start-upů pro KKP

▪

podpora klastrů – propojení podnikatelského s dalšími sektory, propojení kreativního
(design, architektura atd) a širšího podnikatelského sektoru

▪

export a internacionalizace (podpora účasti na zahraničních veletrzích, festivalech
apod., podpora mezinárodní spolupráce a účasti na mezinárodních projektech

▪

přístup k financím: systém bankovních záruk, podpora vzniku nových metod
financování (finanční inženýring)

▪

moderní technologie včetně softwaru – vybavení (studia - zvuková, taneční a další,
filmová postprodukce, muzea, herní průmysl, divadla), nové distribuční modely
využívající IKT, výhodné půjčky, leasing

▪

podpora vzdělávání podnikatelů nekreativních podnikatelů v oblasti kreativních inovací

▪

podpora využití metod a postupů z oblasti kulturních a kreativních odvětví v dalších
odvětvích (např. působení umělců a dalších kulturních aktérů v organizacích a firmách)
s cílem zvýšit jejich konkurenceschopnost

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Design:
◦

◦

podpora zprostředkovatelů:
a.

audit v oblasti designu, zorientování se na poli designu, poradenství

b.

setkávání podnikatelského a kreativního sektoru

podpora malých subjektů pro prezentaci v rámci festivalu – např. design week
neveletržního charakteru
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Architektura:
◦

podpora pro mladé týmy – start-ups, granty na software, zahraniční stáže, praxe
v renomovaných atelierech

◦

podpora mladých talentů - rozvoj osobního pracovního postupu nebo
metodologie, rozvoj nápadů, prototypů nebo produktů, organizace a pořádání
přednášek o vlastní práci, příprava a organizace výstav vlastní práce

◦

podpora spolupráce s kvalifikovanými experty - poradenství - řízení a
management, propagace a komunikace apod., zlepšení profesních dovedností

◦

podpora spolupráce mezi architekturou a klasickým průmyslem - výrobní odvětví
nespadající do kategorie kreativních průmyslů (stavební průmysl, kovozpracující
průmysl, dřevozpracující průmysl apod.

◦

mezioborová spolupráce - primárně s obory podílejícími se na vývoji a výrobě
stavebních a konstrukčních materiálů a technologií, zařízení domů, bytů a
kanceláří apod.

◦

podpora exportu služeb - marketing úspěšných projektů v zahraničí, export a
internacionalizace, propagace české architektury v zahraničí, zvýšení
konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu, účast na mezinárodních
festivalech nebo veletrzích stavební kultury, zapojování českých architektů do
mezinárodních projektů

◦

podpora zprostředkovatelů - podpora např. České komory architektů (ČKA) jako
zastřešující profesní organizace - ČKA dbá na kvalitu profese architekta a její
reputaci ve společnosti (medializace oboru, celoživotní profesní vzdělávání)

◦

inovace - síťování a spolupráce (zvyšuje inovační potenciál a spolu s tím
konkurenceschopnost na trhu práce), podpora infrastruktury: co-workingová
centra, podpora klastrů, podpora spolupráce napříč resorty a různými typy
subjektů a představitelů veřejné, soukromé, akademické a neziskové sféry,
zastřešujících a profesních organizací apod. (vznik platforem a pracovních
skupin), podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost),
energetická úspornost staveb a rovněž sídelních celků je důležitým
předpokladem udržitelného rozvoje, inovace technologií k ochraně kulturního
dědictví

◦

profesní vzdělávání architektů – architekt/urbanista by měl držet krok s
technologickým vývojem, ale měl by mít i povědomí o úrovni a směřování svého
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oboru v zahraničí, školení a vzdělávací programy – může se jednat například o
nové technologie ve stavebnictví, životní prostředí a udržitelný rozvoj, revitalizaci
měst v českém kontextu, utváření veřejných prostranství, řízení a management,
legislativu (její změny, aktuální stav, aplikace), tvorbu v památkově chráněných
objektech a rezervacích, krajinotvorbu atp.
Film:
◦

Budování a rozvoj regionálních filmových komisí a regionálních filmových fondů

◦

regionální kanceláře nabízející informační bázi a podporu incoming zakázkovým
produkcí

◦

regionální fondy finančně podporující/zvýhodňující filmovou tvorbu v regionu

◦

rozvoj a podpora značky :"FILM FRIENDLY REGION“

◦

optimalizace a systémová integrace, kompatibilita sdílení informací v rámci
evropského filmového průmyslu

◦

podpora cestovního ruchu, zaměření na veřejnost

Herní průmysl:
◦

export a internacionalizace - podpora propagace české herní tvorby v zahraničí možnost bezplatně prezentovat herní produkty těsně před dokončením a
uvedením na trh v rámci přehlídek, festivalů, veletrhů, akcí a kampaní
propagujících českou kulturu a tvorbu v zahraničí

◦

budování kapacit - podpora spolupráce českých společností se zahraničím (ve
spolupráci se zastřešující organizací, např. České hry o.s.) - poskytování
informačního servisu, zprostředkování kontaktů, poskytování konzultací atd.
Cílovou skupinu tvoří herně vývojářské firmy. Příklady úspěšné spolupráce:
a.

Disney –pražská firma Living mobile se vstupem zahraničního vlastníka
Disney transformovala na firmu Disney Mobile Games Studio, která
outsourcuje pro tuto zahraniční společnost většinu mobilních her

b.

Armáda Spojených států – dlouhodobá spolupráce s českou herní firmou
Bohemia Interactive na realizace taktických simulátorů.

c.

Take Two – zahraniční vydavatel koupil českou herní společnost Illusion
Softworks, která následně pod názvem 2K Czech realizuje outsourcing
herních projektů mateřské společnosti
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Literatura – knižní trh:
◦

přímá podpora vydávání knih českých autorů, překladových knih, prvotin,
dětských knih prostřednictvím dotací

◦

podpora překladatelů, vydávání učebnic (podpora nákupu učebnic, nastavení
standardních pravidel na trhu s učebnicemi)

◦

podpora mezinárodní výměny autorů

◦

podpora setkávání autorů se čtenáři a dalších pořadu o literatuře v knihovnách, v
knihkupectvích, na divadlech apod.

◦

propagace knih ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích

◦

podpora respektování autorských práv

◦

podpora nákupu knih knihovnami

Nezávislá divadla:
◦

podpora pro vznik produkčního zázemí ve smyslu sdílených kanceláří a knowhow pro management, marketing a touring, podpora vzniku produkčního domu

Hudba:
◦

podpora fungování profesních zastřešujících organizací (např. SAI), agentur a
manažerů, kteří jsou schopní vytvořit pracovní příležitost a možnost důstojného
výdělku umělcům

◦

podpora mladých umělců prostřednictvím podpory spolupráce s agenturami,
resp. kulturními manažery

◦

podpora domácí tvorby prostřednictvím soutěží a cen

◦

podpora menších firem hudebního průmyslu – nakladatelství a vydavatelství,
která rozšiřují variabilitu a dramaturgickou pestrost tvorby

◦

podpora účasti menších hudebních firem na světových veletrzích hudebního
průmyslu

◦

podpora nákupu zařízení pro práci na vytváření autonomní, filmové hudby či
hudby pro videohry formou výhodných půjček nebo leasingu

Tanec:
◦

rozvoj regionálních stagion, multifunkčních center – technický i personální

◦

budování míst pro tvorbu – zkušebny, studia (příkladem taneční domy v
zahraničí, příp. inspirace v ateliérech staré a nové Trafačky pro výtvarnou oblast)
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◦

podpora mezinárodních projektů konaných na území ČR

◦

podpora oborové spolupráce „příspěvkového“ a nezávislého sektoru

◦

poskytování uměleckých stipendií či tzv. sabaticals (čas pro koncentraci, seberestrukturalizaci, reflexi…)

◦

příspěvek na služby fyzioterapeutů, masérů (snížení zdravotních rizik tanečníků)

Řemesla:
◦

podpora akcí zacílených na prezentaci a odbyt produktů uměleckých řemesel a
propojování výrobců, zákazníků i potenciálních zájemců o studium (např. trhů,
konzultačních hodin/dnů)

◦

zmapování potřeb v oblasti uměleckých řemesel, současné praxe fungování,
uplatnitelnosti učňů a studentů atd.

2. Podpora vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora alternativních výukových metod zaměřených na rozvoj individuální kreativity

▪

zvýšení účasti a zapojení žáků a studentů do uměleckých aktivit a zvyšování povědomí
žáků a studentů o uměleckých oborech

▪

cílené propojování uměleckého vzdělávání s technologickým a ekonomickým
(experimentální umělecké laboratoře, nové výukové obory, například vzdělávání
vývojářů videoher a speciálních vizuálních efektů pro film nebo strategický design a
design management)

▪

cílené propojování uměleckého vzdělávání s důkladným osvojováním si obchodních a
podnikatelských dovedností

▪

povzbuzování kreativních partnerství (zapojení umělců a zprostředkovatelů do
vzdělávacích projektů)

▪

podpora projektů propojujících umělecké školy a soukromý sektor - podniky
(konzultační služby, stipendia, vouchery, stáže, mentoring, coaching)

▪

podpora partnerství mezi jednotlivými stupni uměleckých škol

▪

podpora partnerství mezi uměleckými školami a veřejnými a neziskovými institucemi

▪

podpora a zkvalitňování vzdělávání v oblasti arts managementu - vzdělávání osob jako
jsou administrátoři, marketéři, manažeři, produkční
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▪

podpora interkulturních kompetencí

▪

celoživotní učení - podpora a zkvalitňování vzdělávání osob pracujících v nekreativních
profesích v oblasti kreativních průmyslů – například administrátoři, marketéři,
manažeři, produkční a podobně

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Design:
◦

podpora nových výukových oborů v rámci VŠ vzdělávání: design management,
strategický design (nutná zahraniční spolupráce)

◦

podpora zprostředkovatelů (zastřešující a profesní organizace, agentury) a jejich
vzdělávacích programů pro žáky a studenty; studenty čerstvé absolventy designu

◦

cílené propojování designérského vzdělávání s důkladným osvojováním si
obchodních dovedností - řízení designérského procesu, marketing, vypracování
nabídky, komunikace s klientem, autorsko-právní problematika, potřeby a cílová
skupina klienta atd.

◦

podpora praxí studentů oboru design s mentoringovým programem

◦

podpora vzniku kreativních inkubátorů, spolupráce škol a podnikatelského
sektoru v oblasti design

Film:
◦

podpora programu otevřeného filmového vzdělávání Národního filmového
archivu

◦

podpora sběru dat a vypracování studií, které budou ilustrovat situaci rozšíření
filmové výchovy na základních a středních školách v České republice

◦

vytvoření sítě aktivně spolupracujících základních, středních a základních
uměleckých škol.

◦

podpora zpracování školních pomůcek, vzorových učebních jednotek a
metodických materiálů pro práci s filmem, které budou k dispozici pedagogům
pro jejich vlastní výuku

Tanec:
◦

vzdělávání personálu v oboru kulturních služeb - podpora odborných profesí v
oborech kurátorství, dramaturgie, marketing, mediální komunikace a PR
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◦

podpora teoretického zázemí a kritické reflexe - podpora mobility a vzdělávání
kritiků a žurnalistů, stipendia pro píšící žurnalisty a kritiky, podpora účasti na
zahraničních seminářích a konferencích

◦

organizování workshopů zaměřených na prohlubování oborových znalostí a na
osvojení nástrojů moderní žurnalistiky

◦

mezioborové workshopy uměleckých kritiků

Architektura:
◦

podpora a zkvalitňování vzdělávání osob pracujících v nekreativních profesích v
oblasti kreativních průmyslů – například administrátoři, marketéři, manažeři,
produkční a podobně: šíření povědomí o principech a společenském významu
stavební kultury („architektonická gramotnost“)

◦

zprostředkování architektury veřejnosti - veřejnost jako cílová skupina
architektonické tvorby musí formou osvěty získat informace potřebné k navázání
diskuze s veřejnou správou a architekty. Ideálně už v období základní a střední
školy - postupné zavádění informací o stavební kultuře do osnov ZŠ a SŠ,
postupné zvyšování vnímavosti a schopnosti kriticky hodnotit kvality zastavěného
prostředí povede ke zvýšení zájmu o toto prostředí a v dlouhodobém horizontu k
jeho zlepšování skrze zvýšení poptávky po jeho kvalitě, spolupráce škol a
architektů (speciální přednášky pro školy, lektorská oddělení v institucích
propagujících stavební kulturu), propagace české architektury v ČR a v zahraničí
- výstavy, diskuze, workshopy, konference, přednášky, publikace.., školení pro
média

Herní průmysl:
◦

Podpora výuky herního vývoje na vysokých školách – akreditace bakalářského,
resp. magisterského oboru

◦

Podpora vzdělávání také na středoškolské úrovni - příklad spolupráce České hry
o.s. se soukromou střední školou v Poděbradech – Střední odborná škola
Multimediálních studií

Muzea:
◦

celoživotní vzdělávání v oblasti ochrany movitého či nemovitého kulturního
dědictví
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◦

podpora společných projektů muzeí a škol, podpora statutu kulturních organizací
jako výukového místa, podpora dalšího vzdělávání v oblasti muzejní pedagogiky

◦

podpora spolupráce škol se soukromým a veřejným sektorem (stáže, vouchery)

Knihovny:
◦

podpora projektů občanského vzdělávání

Hudba:
◦

vzdělávání hudebních manažerů a produkčních v oblasti autorských práv a
marketing

◦

podpora rozšíření výuky populární hudby a jazzu (nyní pouze Konzervatoře a
Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka)

◦

podpora seminářů a vzdělávání o distribuci a ochraně hudebních děl v prostředí
internet

◦

podpora výuky elektronické hudby, programů s tím souvisejících

Řemesla:
◦

nastavení uceleného a propojeného systému vzdělávání, podpory, propagace a
rozvoje uměleckých řemesel jako nedílné součásti současného životního stylu

◦

optimalizace a rozvoj stávajících učebních a studijních uměleckořemeslných
oborů a zpracování, realizace a akreditace oborů nových, žádaných na trhu
práce (např. krejčí scénických kostýmů a krojů, Prýmkař, Umělecký kovolitec a
cizelér).

◦

příprava absolventů uměleckořemeslných oborů na praxi. V rámci
uměleckořemeslných oborů zavést výukové předměty zaměřené na výchovu k
zachování a rozvoji uměleckořemeslných tradic, výuku cizích jazyků,
společenský a kulturní přehled, základy účetnictví, základní orientace v daňových
předpisech, základy práce s PC atd.

◦

není zajištěna výuka některých uměleckořemeslných technik přežívajících v
rodinném prostředí (nabízí se zavést tyto techniky do výuky např. v rámci
volitelných předmětů).

◦

podpora spolupráce podnikatelského sektoru v oblasti uměleckých řemesel
(zaměstnavatelů, OSVĆ) s odbornými učilišti a školami v oblasti praxí žáků
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3. Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora dalšího vzdělávání v kulturních organizacích (jazykové kurzy, marketing,
management, znalost informačních a komunikačních technologií a další),

▪

rekvalifikační kurzy (nové kurzy a rozšíření možnosti absolvování rekvalifikačních kurzů
(rekvalifikační kurzy určeny pouze pro zájemce o studium mimo příslušný obor – není
tedy možné, aby např. knihovník již s knihovnickým vzděláním takový kurz absolvoval)

▪

podpora sítí a zastřešujících organizací včetně podpory jejich internacionalizace (ty
sítě, které nelze podpořit v rámci podpory konkurenceschopnosti)

▪

podpora inkubátorů a co-workingových prostor pro představitele kulturních a
kreativních odvětví (zejména design, architektura) – neinvestiční podpora – podpora v
rámci rozvoje lidských zdrojů

▪

podpora grantových programů mobility s cílem zajištění lepšího přístupu na zahraniční
trhy

▪

podpora mezinárodních výměn a spolupráce, zahraničních stáží

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Muzea:
◦

podpora zvyšování kvalifikace v rámci akreditovaných vzdělávacích programů
mimo školský systém

◦

rozšíření rekvalifikačních kurzů (rekvalifikační kurzy určeny pouze pro zájemce o
studium mimo příslušný obor – není tedy možné, aby např. knihovník již s
knihovnickým vzděláním takový kurz absolvoval)

◦

podpora provázanosti školského systému s reálným prostředím, resp. poptávkou
firem/kulturních organizací

Knihovny:
◦

podpora zvyšování profesionality výkonů a systematické budování lidských
zdrojů v knihovnické profesi

◦

realizace permanentního vzdělávání pro pracovníky v knihovnách ve spolupráci s
dalšími vzdělávacími institucemi a partnery, včetně odborné přípravy, využívající
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příčnou kompetenci pracovníků knihoven
◦

celoživotní vzdělávání formou alternativních metod zaměřených na individuální
rozvoj pracovníků knihoven - e-learning, berlitz metoda, callanova metoda (u
cizích jazyků), skupinové a kooperativní metody aj.

Nezávislá divadla:
◦

podpora vzdělávání pro organizační pracovníky uměleckých souborů v oblasti
kulturního managementu

Tanec:
◦

podpora mezinárodní mobility tanečníků

◦

podpora mezinárodních výměn a spolupráce – stáže tanečníků, rezidence
choreografů

Hudba:
◦

systematická podpora možnosti účasti na zahraničních stážích a účast manažerů
a mladých kvalitních kapel na mezinárodních hudebních veletrzích

Řemesla:

◦

systematická podpora možnosti účasti na zahraničních stážích a účast manažerů
a mladých kvalitních kapel na mezinárodních hudebních veletrzích

4. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora infrastruktury a inkubačních služeb: co-workingová centra (huby), kreativní
inkubátory (i při vysokých školách)

▪

podpora spolupráce VŠ jako výzkumných organizací s ostatními sektory

▪

podpora výzkumu a inovací (výzkum trhu, konzumentů/publika, mapování potřeb,
evaluace – benchmarking, využití IKT

▪

podpora prolínání inovací oblastí KKP s dalšími odvětvími (např. zdravotnictví,
strojírenství apod.)

▪

obecná podpora mezinárodní spolupráce na poli vědy a výzkumu
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▪

podpora výzkumu tvorby

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Design:
◦

podpora vzniku kreativních inkubátorů a sdílených pracovních prostor

◦

podpora sítí zprostředkovatelů (zastřešující a profesní organizace, agentury)

Architektura:
◦

podpora vzniku kreativních inkubátorů a sdílených prostor

◦

podpora dlouhodobé spolupráce podniků, vysokých škol a výzkumných institucí rozšířit zaměření podpory z technických oborů rovněž na KKP

Literatura – prodej knih:
◦

Výzkum čtenářské gramotnosti

◦

Výzkum knižního trhu

Nezávislá divadla:
◦

podpora dalšího výzkumu publika a kampaně na jeho rozvoj

◦

podpora diskuse o evaluačních kritériích (benchmarking, kvalitativní kritéria,
sebeevaluace) pro sektor nezávislého divadla

Hudba:

◦

podpora nákupu moderních nahrávacích technologií a digitální distribuce,
podpora spolupráce s předními společnostmi v oblasti IT

5. Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních
technologií
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

digitalizace a archivace kulturního obsahu

▪

rozvoj produktů a služeb IKT s kulturním obsahem pro využití ve vzdělávání a
cestovním ruchu

13

▪

podpora vzdělávacích projektů zaměřených na počítačovou gramotnost

▪

podpora vzdělávacích projektů zaměřených na ochranu autorských práv v
internetovém prostředí

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Architektura:
◦

podpora digitalizace architektonického dědictví - např. v kombinaci psaného
slova a interaktivních map - významný přínos pro zvyšování povědomí o dědictví
stavební kultury v ČR

Film:
◦

podpora vybudování Digitální laboratoře NFA a Digitalizace národního filmového
dědictví (vybraných děl národního filmového dědictví dle mezinárodně platných
standard)

◦

podpora vybudování vysokorychlostního internetového připojení kin

Herní průmysl:
◦

podpora archivování české herní tvorby

Muzea:
◦

digitalizace kulturního obsahu + jasné vymezení – Co je digitalizace kulturního
obsahu v rámci oboru muzejnictví a jakých způsobem by měla probíhat?

◦

Problematická neexistence základních koncepčních dokumentů jako je Národní
strategie digitalizace kulturního obsahu, standardů pro tuto specifickou činnost v
rámci oboru muzejnictví

Knihovny
◦

digitalizace a zpřístupnění knihovních sbírek jako součásti kulturního dědictví se
zaměřením na dílčí specializované sbírky

◦

preventivní ochrana a restaurování fyzických dokumentů

Hudba:
◦

podpora seminářů a vzdělávání o distribuci a ochraně hudebních děl v prostředí
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internet

◦

podpora výuky elektronické hudby, programů s tím souvisejících

6. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora kulturních projektů zaměřených na propagaci důležitosti nízkouhlíkového
hospodářství a podpora projektů šetrných k životnímu prostředí

▪

podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost) a designu

▪

podpora energeticky úsporné modernizace kulturní infrastruktury (např. rekonstrukcí
budov s ohledem na snižování emisí, rekonverze původně jinak sloužících budov pro
kulturní účely)

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Architektura:
◦

podpora snižování energetické náročnosti stávajících staveb a podpora výstavby
nízkoenergetických staveb formou grantů, dotací a bezúročných půjček

◦

◦

podpora inovací v architektuře (nové materiály, energetická úspornost) a designu:
a.

„zelená v architektuře“

b.

testování nových energeticky úsporných technologií

podpora energeticky úsporné modernizace kulturní infrastruktury (citlivá
modernizace historicky cenných objektů)

◦

podpora kulturních projektů zaměřených na propagaci důležitosti
nízkouhlíkového hospodářství a podpora projektů šetrných k životnímu prostředí

7. Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení a řízení rizik
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora kulturních projektů zaměřených na propagaci přizpůsobení se změně klimatu.

▪

výzkum a inovace týkající se péče o kulturní památky

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB
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Architektura:

◦

podpora osvěty zaměřené na vztah architektury/urbanismu a udržitelného rozvoje

8. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora kulturního dědictví včetně venkovských památek a využití brownfieldů.

▪

podpora sofistikovaných projektů kulturního cestovního ruchu beroucí do úvahy
návaznou infrastrukturu, propagaci apod.

▪

podpora kulturních aktivit v návaznosti na cestovní ruch jakými jsou festivaly, trhy či
filmové lokace (design, film, architektura, umělecká řemesla atd.)

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Film:
◦

podpora lokálních a regionálních filmových festival, provázání aktivit s projekty
turistického ruchu

Muzea:
◦

možnost žádat o dotace i pro příspěvkové organizace zřizované kraji– např.
podpora veřejné služby pro nositele ve venkovském prostoru (muzea, galerie,
školy, domy dětí a mládeže zřizované kraji)

Řemesla:

◦

větší využití potenciálu uměleckých řemesel v souvislosti s cestovním ruchem

9. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

podpora kulturních projektů zaměřených na sociálně vyloučené skupiny a jedince

▪

podpora projektů zaměřených na rozvoj mezikulturního dialogu

▪

podpora projektů revitalizace deprivovaných oblastí a městské regenerace
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PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Design:
◦

podpora projektů zaměřených na sociálně vyloučené skupiny a jedince jako jsou
design for All, design pro seniory, design pro osoby se zdravotním postižením,
design proti bariérám

◦

podpora projektů revitalizace deprivovaných oblastí a městské regenerace

◦

podpora projektů vedoucí k sensibilizaci - festivaly designu pro hendikepované,
designu pro seniory a podobně

◦

podpora uživatelsky orientovaného design

Architektura:
◦

zejména podpora projektů na revitalizaci deprivovaných oblastí a městské
regenerace: zejm. revitalizace panelových sídlišť

Muzea:
◦

podpora rozvoje činnosti se specifickými návštěvnickými skupinami (senioři,
rodiny s dětmi, tělesně či smyslově postižení, nezaměstnaní atd.)

◦

podpora vzniku metodických materiálů pro práci s těmito návštěvníky

Knihovny:
◦

podpora projektů občanského vzdělávání - díky svému propojení a široké
dostupnosti (cca 5500 veřejných knihoven) představují ideální strukturu pro
vytvoření nabídky občanského vzdělávání pro různé sociální skupiny

◦

podpora doplňování literatury v jazycích národnostních a etnických menšin trvale
žijících na území ČR

Řemesla:

◦

podpora využití potenciálu uměleckých řemesel v oblasti sociálních inovací a
sociálního začleňování znevýhodněných osob a skupin obyvatel (chráněné dílny
apod.)

10. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy
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OBECNÉ POTŘEBY NAPŘÍČ ODVĚTVÍMI

▪

zvyšování povědomí – propagace významu a potenciálu KKP pro růst, zaměstnanost a
konkurenceschopnost

▪

podpora mapování, analýz, strategií

▪

podpora spolupráce napříč resorty a různými typy subjektů a představitelů veřejné,
soukromé, akademické a neziskové sféry, zastřešujících a profesních organizací atd.
(vznik platforem, pracovních skupin atd.)

▪

podpora projektů na budování kapacit pro státní a regionální organizace a neziskové
subjekty

▪

podpora projektů zaměřených na řízení, efektivitu, management, optimalizaci právních
forem a hodnocení kulturních organizací (benchmarking)

▪

podpora důkladného výzkumu a vyhodnocení využití strukturálních fondů pro kulturu a
KKP v současném programovém období

PŘÍKLADY SPECIFICKÝCH POTŘEB

Architektura:
◦

podpora mapování, analýz, strategií např. mapy sídlišť z hlediska problémovosti,
management plány pro nakládání s historickým dědictvím obce, dopravní master
plány, tvorba strategických plánů obcí

◦

profesní vzdělávání (zvyšování povědomí) veřejné správy – rozhodování o
prostředí, ve kterém žijeme často neleží v rukách architektů, ale veřejné správy.
Pochopení na straně úřadu je základním prvkem vzniku kvalitní stavební kultury školení a vzdělávací programy o stavební kultuře v ČR i zahraničí - cílem může
být například podpora participace mezi státní správou a veřejností – vznik
facilitátorů, osvěta v pochopení legislativního a procesního rámce plánování
výstavby atp., veřejné diskuze, přednášky, výstavy - snaha o diskuzi a nalezení
cesty společné komunikace mezi úřady, veřejností a architekty, osvěta ve věci
architektonických soutěží

Muzea:
◦

podpora rozvoje statistických metod pro sledování výkonnosti oboru muzejnictví
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– benchmarking muzeí (již probíhá na dobrovolné bázi v rámci jedné skupiny
muzeí-zřizovaných ÚSC), pro definování profesních a etických standardů
muzejní práce, resp. zavedení registračního systému muzeí pro kvalitativní
vymezení institucí typu muzeum (ochranná známka)
Knihovny:
◦

podpora rozvoje a modernizace knihoven, důsledná realizace PR, mapování
činností, vytváření strategií dává možnost prezentovat knihovny jako místa
nezbytná pro vytváření kreativních měst

◦

otevřené a koordinované řešení modernizace knihovnických procesů, a to za
současného zvyšování efektivity práce

Nezávislá divadla:
◦

intenzivnější kontakt s příspěvkovou sférou

Řemesla:
◦

podpora celoživotního vzdělávání pracovníků muzeí specializovaných na oblast
uměleckých řemesel
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Spolupracovali

Architektura
Česká komora architektů / Igor Kovačevič, Ondřej Lipenský, Marcela Steinbachová,
Lukáš Vacek, Martin Veselý, Michal Volf
Design
CZECHDESIGN o.s. / Jana Vinšová
Nezávislá divadla
DAMU, katedra produkce / Jiří Sulženko
Film
Asociace producentů v audiovizi / Richard Němec
Herní průmysl
České hry o.s. / Pavel Barák a Lubor Kopecký
Hudba
Svazu autorů a interpretů o.s. / Jakub Nový
Institut umění – Divadelní ústav / Lenka Dohnalová
Knihovny
Národní knihovna ČR/ Vít Richter
Knihy a tisk
Nakladatelství Pistorius & Olšanská /Vladimír Pistorius
Muzea
Asociace muzeí a galerií / Anna Komárková
Nový cirkus
Vize tance o.s. / Jana Návratová
Řemesla
Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla / Danuše Machátová
Tanec
Vize tance o.s. / Jana Návratová

Souhrnný dokument Mapování potřeb v oblasti kulturních a kreativních průmyslů a podrobné
dílčí studie jednotlivých odvětví dostupné online:
http://www.idu.cz/cs/mapovani-potreb-v-oblasti-kulturnich-a-kreativnich
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Kontaktní osoby výzkumného projektu Mapování kulturních a
kreativních průmyslů v ČR (2011 – 2015)

Eva Žáková
Vedoucí projektu Mapování a Institutu umění
E: eva.zakova@institutumeni.cz
T: +420 723 959 863
Michaela Mixová
Členka řešitelského týmu projektu
E: michaela.mixova@institutumeni.cz
T: +420 605 267 778

Institut umění - Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17 ǀ 110 00 Praha 1
www.kreativniprumysly.cz I www.kreativnicesko.cz
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