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ÚVOD K !ESKÉMU P"EKLADU – TAJEMNÁ ZKRATKA KKP

P!íru"ka, kterou práv# dr$íte v rukou, je v%sledkem spole"né práce expert& na kulturní a kreativní pr&mysly z nejr&zn#j'ích zemí Evropské 
unie. To mimo jiné zap!í"i(uje r&znost a jistou nekonzistentnost v ozna"ování fenoménu kulturních a kreativních pr&mysl& i rozdíly ve vnímání 
jejich rozsahu a vymezení. 

Problému s p!ekladem r&zn%ch termín&, které ozna"ují vícemén# toté$, jsme se vyhnuli zavedením zkratky KKP (kulturní a kreativní pr&mysly). 
K otázce vymezení a rozsahu tohoto fenoménu doporu"ujeme pro "eské prost!edí celou zále$itost nahlí$et prizmatem vymezení KKP tak, 
jak bylo stanoveno v rámci v%zkumného projektu Mapování kulturních a kreativních 
pr&mysl& v )R (2011 – 2015) a jak je "áste"n# u$íváno také v satelitním ú"tu kultury 
v )eské republice. Oblast kultury je zde rozd#lena do t!í sektor&: kulturní sektor, 
kulturní pr&mysly a kreativní pr&mysly, co$ mimo jiné odkazuje na velmi znateln% posun 
kulturn#-politického paradigmatu, kdy je kultura nov# vnímána podstatn# 'í!eji a daleko 
nad rámec tradi"ních kulturních obor&. Jednotlivé oblasti, odv#tví "i pr&mysly v tomto 
trojsektorovém "len#ní kultury jsou potom definovány na úrovni "ty!místn%ch kód& 
klasifikace ekonomick% "inností CZ-NACE: 

Problematice KKP se v )R soustavn# od roku 2007 v#nuje Institut um#ní – Divadelní 
ústav, a to p!edev'ím prost!ednictvím sv%ch v%zkumn%ch projekt&. Tato p!íru"ka je 
vydávána v rámci aktuáln# probíhajícího v#deckého projektu Mapování kulturních 
a kreativních pr&mysl& v )R (2011!2015) (DF11P01OVV031), kter% je podporován 
z programu NAKI Ministerstva kultury )R. V%kony "esk%ch KKP, je$ byly dosud zji't#ny 
– nap!. podíl na HDP 1,86 %, 81 tisíc úvazk& "i aktivní saldo zahrani"ního obchodu 
v roce 2010 a mnohé dal'í, jsou dobr%m p!íslibem do budoucna. Zárove( nesporn# 
dokládají, $e je zcela namíst# v#novat "esk%m KKP pozornost i v souvislosti s p!í'tím 
programov%m obdobím evropské politiky soudr$nosti. 

V Praze 25. zá!í 2012 

MgA. Martin Cikánek, M. A.

vedoucí projektu Mapování kulturních a kreativních pr&mysl& v )R
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1. ÚVOD

Zám%r a cílová skupina

Strategick% v%znam KKP1 spo"ívá v jejich 
podpo!e inteligentního, trvale udr$itelného 
a celkového r&stu ve v'ech regionech 
a m#stech EU, "ím$ pln# p!ispívají ke 
strategii Evropa 2020, která p!edstavuje 
plán r&stu EU pro následující dekádu.

Zatímco n#které regiony EU tento 
mimo!ádn% potenciál jako zp&sob 
podpory spole"enského a hospodá!ského 
1  P!i definování KKP p!íru"ka p!ejímá p!ístup Zelené knihy Evropské 

komise Unlocking the potential of cultural and creative industries (Od-
kr#vání potenciálu KKP): jsou to ta odv$tví, je% produkují a&'í!í produk-
ty nebo slu%by, které se v&okam%iku svého vzniku vyzna"ují ur"itou po-
vahou, zam#'len#m vyu%itím nebo ú"elem a&které jsou v#razem nebo 
prost!edkem kulturních projev(, a&to nezávisle na obchodní hodnot$, 
ji% mohou tyto produkty nebo slu%by mít. Krom$ tradi"ních um$lec-
k#ch odv$tví (scénické um$ní, vizuální um$ní, kulturní d$dictví v"etn$ 
ve!ejného sektoru) sem !adíme film, DVD a&video, televizi a&rozhlas, 
videohry, nová média, hudbu, knihy a&tisk (kulturní pr(mysly). Tento 
koncept je definován v&souvislosti s&kulturními projevy v&rámci Úmluvy 
UNESCO o&ochran$ a&podpo!e rozmanitosti kulturních projev( z&roku 
2005; Kreativní pr(mysly jsou odv$tví, která mají kulturní rozm$r 
a& pou%ívají kulturu jako vstupní hodnotu, p!i"em% jejich v#stupní 
hodnota je p!edev'ím funk"ní. Pat!í sem architektura a&design, které 
integrují kreativní prvky do 'ir'ího procesu, a&také pododv$tví jako 
grafick# design, módní návrhá!ství a&reklama (http://ec.europa.eu/
culture/documents/greenpaper_creative_industries_en.pdf).

rozvoje velmi dob!e vyu$ívají – v"etn# 
vyu$ívání evropsk%ch strukturálních 
fond& –, n#které regiony, jak se zdá, tento 
potenciál p!íli' nevyu$ívají.

Zám#rem této strategické p!íru"ky je 
zv%'it senzibilitu lokálních, regionálních 
a národních správních orgán& jako$ 
i kulturní komunity pro potenciál KKP, 
kter% podporuje regionální a místní 
rozvoj. Smyslem této p!íru"ky je pomáhat 
p!i formulování místních, regionálních 
a národních strategií KKP. Jejím cílem 
je rovn#$ slou$it jako nástroj plánování 
a implementace strategického vyu$ívání 
podp&rn%ch program& EU, v"etn# 
strukturálních fond&, podporovat 
kulturní potenciál pro lokální, regionální 
a národní rozvoj a jeho vedlej'í ú"inky 
v 'ir'í ekonomice.

Cílovou skupinou p!íru"ky jsou tv&rci 
politiky na místní, regionální a celonárodní 
úrovni, kte!í odpovídají za plánování 
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jak v oblasti kultury, tak v oblasti 
hospodá!ství, a za plánování evropsk%ch 
strukturálních fond&. Na základ# 
stávajících zku'eností r&zn%ch "lensk%ch 
zemí p!edkládá p!íru"ka zp&soby vyu$ívání 
evropsk%ch strukturálních fond& pro 
rozvoj KKP na místní, regionální a národní 
úrovni a vytvá!ení mostu mezi KKP 
a zbytkem ekonomiky za ú"elem podpory 
inovací, cestovního ruchu a regenerace 
m#st. P!íru"ka rovn#$ obsahuje u$ite"né 
informace o dal'í generaci evropsk%ch 
strukturálních fond& v období 2014–2020.

Mandát pracovní skupiny 

Ve sv%ch záv#rech k Pracovnímu plánu pro 
kulturu na období 2011–2014 p!ijat%ch 
18. a 19. listopadu 20102 Rada Evropy 
rozhodla vytvo!it Pracovní skupinu 
pro zále$itosti KKP slo$enou z expert& 
jmenovan%ch "lensk%mi zem#mi. 
Prvním tématem této skupiny bylo zvá$it 
Strategické vyu!ívání podp"rn#ch program" 

2  www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
educ/117795.pdf 

EU, v$etn% strukturálních fond" pro pé$i 
o kulturní potenciál na podporu lokálního, 
regionálního a národního rozvoje a vedlej&í 
ú$inky KKP v &ir&í ekonomice.

Iniciativa p!ichází v klí"ovém okam$iku, 
v rámci Strategie soudr$nosti pro 
programové období 2007–2013 jsou 
dotace toti$ stále k dispozici. Mimoto 
ji$ byla zahájena jednání pro dal'í 
programové období 2014–2020. Pracovní 
skupina doufá, $e v%sledky prezentované 
v této strategické p!íru"ce budou ú"inn# 
vyu$ívány p!i p!id#lování dotací ze 
sou"asného období a p!i plánování dotací 
pro p!í'tí období za ú"elem podpory 
potenciálu KKP v rámci strategie místního 
a regionálního rozvoje.

Strategická p!íru"ka dále p!ispívá 
k národním a regionálním inova"ním 
strategiím pro inteligentní specializaci 
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(RIS3)3, které jsou potenciálním nástrojem 
pomoci EU p!i dosahování inteligentního 
r&stu. P!edpokládá se, $e proces 
etablování a implementace strategií pro 
inteligentní specializaci (RIS3) povede 
k ú"inn#j'ímu vyu$ívání národních, 
regionálních a evropsk%ch strukturálních 
fond& v sou"asném programovém období 
2007–2013 a $e zajistí rychl% start budoucí 
strategie soudr$nosti v souladu se strategií 
a prioritami agendy Evropa 2020.

Rámec strategické 
p!íru"ky

P!íru"ka je rozd#lena do t!í hlavních 
oblastí. První "ást spolu s p!ílohami uvádí 
hlavní d&vody pro rozvoj KKP. Druhá "ást 
p!edstavuje p!ehled strukturálních fond& 
EU a aktuální procesy plánování pro 
3  RIS3 znamená vyu%ívat inova"ní strategii rozvoje, která je zam$!ená 

na sílu a&konkuren"ní v#hody ka%dého regionu. Jejím cílem je identifi-
kování faktor( konkurenceschopnosti a&soust!ed$ní zdroj( na klí"ové 
priority a&rovn$% vyu%ívání regionální diverzity tak, abychom se vy-
varovali uniformity a&duplicity v&regionálních investi"ních zám$rech. 
Je spojením stanoven#ch cíl( (EU 2020, Unie inovací) a&dynamického 
procesu podnikatelského objevování, kter# zahrnuje klí"ové zainte-
resované subjekty na úrovni&vlády, obchodu, akademické obce a&dal'í 
instituce vytvá!ející znalosti.

následující finan"ní období 2014–2020. 
T!etí "ást je v#nována p!íklad&m z r&zn%ch 
"lensk%ch zemí, které mohou b%t pou$ity 
jako soubor nástroj& pro implementaci 

VYTVÁ!ENÍ P!EDPOKLAD" 
CÍL: P!ÍZNIVÉ PROST!EDÍ PRO 

ROZVOJ KKP

POSILOVÁNÍ KKP 
CÍL: KONKURENCESCHOPNÉ 

A EXPORTUJÍCÍ KREATIVNÍ PODNIKY 

VEDLEJ#Í Ú$INKY 
CÍL: PROPOJENÍ KKP SE ZBYTKEM 

SPOLE"NOSTI A EKONOMIKY

STRATEGIE 
TAKTIKY 

OPAT!ENÍ

SÍT# 
A KLASTRY

INOVACE 
A PRODUKTIVITA

CESTOVNÍ RUCH 
A BRANDING

VZD#LÁVÁNÍ 
A CELO$IVOTNÍ U"ENÍ
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VYTVÁ!ENÍ 
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konkrétních projekt&. P!íklady jsou 
uvedeny v logickém v%vojovém sledu, 
po"ínaje "innostmi, které utvá!ejí p!íznivé 
podmínky pro rozvoj KKP, následují 
strategie, jejich$ cílem je posílení KKP 
a podnikatel&, a na záv#r jsou uvedeny 
iniciativy spojující KKP s jin%mi oblastmi. 
Upozor(ujeme v'ak, $e v'echny "lenské 
zem# nebyly stejn# aktivní p!i práci 
v expertních skupinách, co$ vede k tomu, 
$e n#které regiony jsou analyzovány lépe 
a jsou prezentovány na více p!íkladech 
a ve více p!ípadov%ch studiích.

Rámec rozvoje KKP 

Otev!ená metoda koordinace 
(OMC) EU – Pracovní skupina 
pro KKP, 2012

Tato p!íru"ka se nesoust!edí na to, 
co by se m#lo d#lat, n%br$ spí'e na 
to, jak mohou b%t tato doporu"ení 
implementována v praxi. Doporu"ení jsou 
ilustrována na p!íslu'n%ch p!ípadov%ch 
studiích a p!íkladech dobré praxe z celé 

Evropy. Expertní skupina shromá$dila 
mnoho p!ípadov%ch studií z "lensk%ch 
zemí, které jsou základem této práce. 
P!íklady prezentované v p!íru"ce nejsou 
vy"erpávající; jedná se spí'e o omezen% 
v%b#r, kter% má upozornit na existující 
praxi v "lensk%ch zemích. V dal'ích 
studiích zadan%ch Evropskou komisí (viz. 
U$ite"né "tení) je uvedeno více u$ite"n%ch 
p!íklad&. Pracovní skupina vybízí v'echny 
místní, regionální a národní orgány 
a pracovníky KKP, aby prost!ednictvím on-
-line rozhraní na www.creativeindustries.
ee/omc p!edstavili dal'í p!íklady 
dobré praxe.

Pro KKP samoz!ejm# neexistuje 
univerzální strategie a je na ka$dém 
regionu EU, aby nalezl svou vlastní cestu 
zalo$enou na konkrétních p!ednostech. 
Auto!i p!íru"ky jsou v'ak p!esv#d"eni, 
$e uvád#né p!íklady dobré praxe mohou 
slou$it jako inspirace pro národní, 
regionální i místní orgány. U$itek by m#la 
tato p!íru"ka p!inést v p!ípad# zahájení 

http://www.creativeindustries.ee/omc
http://www.creativeindustries.ee/omc
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iniciativy ke zv%'ení pov#domí o KKP 
v rámci celé EU. 

Pracovní metoda 

Pracovní skupina svolaná poprvé 
12. dubna 2011 v Bruselu ji$ uskute"nila 
'est zasedání. V'ech 27 "lensk%ch 
zemí se zapojilo do n#které pracovní 
fáze, n#které z nich aktivn#ji ne$ jiné. 
B#hem prvního zasedání byl Ragnar 

Siil z estonského Ministerstva kultury 
zvolen p!edsedou a Kirsi Kaunisharjuová 
(z finského Ministerstva vzd#lání 
a kultury) a Gráinne Milarová (Temple 
Bar Cultural Trust, Irsko) byly jmenovány 
koordinátorkami podskupin. Pracovní 
skupina vyjad!uje v'em expert&m 
z "lensk%ch zemí, Evropské komisi 
i p!edstavitel&m ob"anské spole"nosti 
a akademické obce sv&j vd#k za 
cenné p!ísp#vky.

Doporu"ená "etba: 
 

  Commission Communication 
„Regional Policy contributing to 
smart growth in Europe 2020“ (2010; 
Zpráva komise „Regionální strategie 
p'ispívající k inteligentnímu r"stu 
v Evrop% 2020“)4 

  Study on the contribution of culture 
to local and regional development 
– Evidence from the Structural Funds 
(2010; Studie o p'ísp%vku kultury 
k místnímu a regionálnímu rozvoji 

4  ht tp://ec.europa.eu/regional_polic y/sources/docof f ic/of f icial/
communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf 

– Údaje Strukturálních fond")5 

  Study on the Entrepreneurial 
Dimension of the Cultural and 
Creative Industries (2011; Studie 
o podnikatelské dimenzi KKP)6 

  Study on the Impact of Culture on 
Creativity (2009; Studie o dopadu 
kultury na kreativitu)7 

5  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/contribution–of–cul-
ture–to–local–and–regional–development_en.htm 

6  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/entrepreneurial–di-
mension–of–the–cultural–and–creative–industries_en.htm 

7  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/
impact–of–culture–on–creativity_en.htm 
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 Study on the Economy of Culture in 
Europe (2006; Studie o ekonomice 
kultury v Evrop%)8

 Recommendations of the EU Platform 
on the Potential of Cultural and 
Creative Industries (2011; Doporu$ení 
platformy EU o potenciálu KKP) 9 

8  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/
economy–of–culture–in–Europe_en.htm 

9  http://ec.europa.eu/culture/our–policy–development/documents/
workshops–recommendations.pdf 
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2. PRO! JE D"LE#ITÉ INVESTOVAT DO KKP?
Následující kapitola poskytuje p'ehled o hlavních záv%rech studií, které zadala 
Evropská komise v období let 2006–2011. Tyto materiály se soust'e(ují p'edev&ím 
na ekonomická hlediska a vedlej&í ú$inky (spillover effects) KKP. Pro KKP je krom% 
t%chto hledisek klí$ov#m prvkem imanentní kulturní hodnota, její! jsou nositelé.

KKP p!ispívají k r$stu HDP 
a zam%stnanosti

The Economy of Culture in Europe (2006; 
Ekonomika kultury v Evrop%) 10

KEA European Affairs

V roce 2003 dosahoval obrat KKP 
v Evrop# 654 miliard eur. Z hlediska 
p!idané hodnoty pro evropskou 
ekonomiku to p!edstavuje 2,6 % 
evropského HDP.

Relativní v%znam KKP bude z!ejm#j'í, 
kdy$ p!idanou hodnotu k evropskému 
HDP porovnáme s p!idanou hodnotou 
jin%ch odv#tví. Nap!íklad "innosti v oblasti 

10  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/
economy–of–culture–in–Europe_en.htm

realit (v"etn# v%stavby, nákupu, prodeje 
a pronájmu nemovitostí), jedna z hybn%ch 
oblastí evropské ekonomiky, dosahuje 
v posledních letech 2,1 % evropského 
HDP – hodnotu, která je hor'í ne$ p!ínos 
KKP. Hospodá!sk% p!ínos KKP je dále 
vy''í ne$ p!ínos v%roby potravin, nápoj& 
a tabákov%ch v%robk& (1,9 %), textilního 
pr&myslu (0,5 %) nebo chemického 
a gumárenského pr&myslu a v%roby 
um#l%ch hmot (2,3 %).

Celkov# vykazovaly KKP ve sledovaném 
období 1999–2003 impozantní v%kon. 
Zatímco nominální r&st evropské 
ekonomiky v tomto období dosahoval 
17,5 %, r&st KKP byl o 12,3 % vy''í 
– celkov% r&st p!idané hodnoty KKP 
dosahoval tedy 19,5 %. To znamená, $e 
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KKP rostly rychleji ne$ ekonomika obecn#, 
a byly proto nepostradatelnou hnací silou 
evropského rozvoje.

Dynamika vkladu KKP do evropského 
HDP vykazuje b#hem let pozitivní trend, 
co$ znamená, $e KKP zaznamenaly r&st 
svého hospodá!ského v%znamu a jejich 
p!isp#ní k obecnému blahobytu je stále 
signifikantn#j'í.

V roce 2004 pracovalo minimáln# 
4,714 milionu lidí jen v KKP, co$ odpovídá 
2,5 % aktivn# "inné populace v EU. 
Dal'ích 1,171 milionu lidí bylo zam#stnáno 
v oblasti kulturního cestovního ruchu. 
Hodnoty potvrzují anal%zy v#t'iny studií 
o zam#stnanosti v kulturní oblasti: (1) 
Zam#stnanost v kulturní oblasti roste 
rychleji ne$ zam#stnanost celkov#. 
(2) Zam#stnanost v kulturní oblasti 
má „atypick%“ charakter. *íká se, $e 
jist%m zp&sobem p!edznamenává v%voj 
pracovního trhu zít!ka: je flexibiln#j'í, 
"asto je vázána na konkrétní projekty, 
vy$aduje mobilitu a vysokou kvalifikaci.

Poznámka vycházející z posledních 
údaj": Studie vypracovaná poradci TERA 
(Vytvá'ení digitální ekonomiky: V#znam 
zachování pracovních míst v KKP EU11, 
b'ezen 2010) odhalila, !e KKP dosáhly 
v roce 2008 4,5 % celkového evropského 
HDP a zam%stnává 3,8 % pracovní 
síly. Vklad do HDP je v%t&í ne! vklad 
chemického pr"myslu a pr"myslu um%l#ch 
hmot (2,3 %) nebo $inností v oblasti 
realit (2,1 %). V Helsinkách pochází 9 % 
obchodního obratu z KKP. 

KKP p!ispívají k místnímu 
a regionálnímu rozvoji 

Studie o p'ísp%vku kultury k místnímu 
a regionálnímu rozvoji – Údaje 
strukturálních fond", 2010 12

Centre for Strategy and 
Evaluation Services

11 http://www.droit–technologie.org/upload/dossier/doc/219–1.pdf 
12  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/contribution–of–

culture–to–local–and–regional–development_en.htm 
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Kulturní rozvoj je pro regiony d&le$it% ve 
v'ech fázích rozvoje – v konvergen"ních 
regionech, ve kter%ch bude mo$ná 
nadále nutná podpora rozvoje 
infrastruktury, ale také v konvergen"ních 
i konkurenceschopn%ch regionech, v nich$ 
m&$e b%t vyu$ívána infrastruktura a jiné 
místní zdroje ke zv%'ení relativních v%hod 
místní ekonomiky a ke stimulaci kreativity 
a podnikání.

V mnoha regionech rostou KKP rychleji, 
jednozna"n# p!ekonávají jiné, více 
zavedené sektory, co se t%ká r&stu nov%ch 
oblastí podnikání, obratu a zam#stnanosti; 
v mnoha p!ípadech KKP nyní p!evy'ují 
!adu tradi"ních odv#tví.

N#která m#sta a regiony i "lenské státy 
mají pro KKP ur"it% druh strategie; 
t#$i't# a jednotlivosti této strategie se 
v'ak zna"n# li'í; ve v#t'in# vyvinut%ch 
region& je podpora KKP nedílnou sou"ástí 
strategie pro rozvoj odv#tví zalo$en%ch 
na znalostech.

Z hlediska místního rozvoje mají KKP !adu 
dal'ích atraktivních kvalit – jak vlastní 
dynamiku a potenciál r&stu, tak 'kálu 
dovedností r&zn%ch úrovní, mají tendenci 
k sociální zodpov#dnosti, je$ ne"iní 
rozdíl& a obvykle zahrnuje „"isté“, tedy 
ekologicky 'etrné procesy.

Co se t%ká spí'e technick%ch hledisek, 
kreativní "innosti "asto vytvá!ejí pozitivní 
vn#j'í ú"inky v oblastech, kde sídlí, jejich 
otev!enost a interakce s jin%mi "innostmi 
podmi(ují r&st aglomerací a klastrového 
efektu a mají tendenci vytvá!et vysok% 
podíl místní celkové p!idané hodnoty.

Na místní a regionální úrovni je 
po$adován dlouhodob#j'í a strategi"t#j'í 
p!ístup ke kulturnímu rozvoji. M#lo 
by se jednat o hlavní proud strategie 
rozvoje, integrované a zalo$ené na 
partnerství mezi ve!ejnou správou, 
kulturními organizacemi, p!íslu'n%mi 
obchodními zájmy a p!edstaviteli 
ob"anské spole"nosti.
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KKP p!ispívají 
k ekonomickému r$stu, 
obnov% a spole"enské 
prosperit%

Dopad kultury na kreativitu (2009; 
The Impact of Culture on Creativity)13

KEA European Affairs

Kreativita (culture–based creativity) 
je v%znamn%m rysem postindustriální 
ekonomiky. Pokud má firma z&stat 
konkurenceschopná, pot!ebuje více ne$ 
jen efektivní v%robní procesy, kontrolu 
náklad& a dobrou technickou základnu. 
Pot!ebuje rovn#$ silnou zna"ku, 
motivované zam#stnance a vedení, 
které kreativitu respektuje a rozumí 
jejím proces&m. Rovn#$ pot!ebuje 
v%voj produkt& a slu$eb, které reagují 
na po$adavky ob"an& nebo které tyto 
po$adavky vytvá!ejí. Kreativita m&$e b%t 
v tomto ohledu velmi u$ite"ná.

13  http://ec.europa.eu/culture/key–documents/
impact–of–culture–on–creativity_en.htm 

V dne'ní nehmotné ekonomice 
hrají v%znamnou úlohu digitální 
technologie, proto$e umo$(ují novou 
formu spole"enské v%m#ny a zna"nou 
m#rou p!ispívají k nov%m kreativním 
vyjád!ením. Kulturní produkce (jako 
hudba, vydávání knih a film) samoz!ejm# 
zvy'uje relevantnost digitálních 
technologií pro spot!ebitele, umo$(uje 
rozvoj nov%ch trh& a p!ispívá k digitální 
gramotnosti.

KKP proto nezbytn# musejí reagovat na 
novou poptávku, která ne$ádá pouze 
produkty zalo$ené na funkcionalit#, 
ale také produkty s p&vodem 
v individuálních a kolektivních 
aspiracích. V tomto novém paradigmatu 
jsou marketing a slu$by stejn# d&le$ité 
jako produkce. To vy$aduje kreativní 
schopnosti a my'lení, proto$e nár&st 
produktivity na v%robní úrovni ji$ nesta"í 
k vytvo!ení konkuren"ních v%hod. Nad#ji 
vyniknout v silné konkurenci nyní dává 
p!edev'ím kreativita. Kreativní lidé 
a um#lci jsou klí"oví, proto$e rozvíjejí 
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my'lenky, podobenství a poselství, je$ 
pomáhají prosazovat spole"enské sít# 
a zku'enosti.

Kreativita je základním prost!edkem 
pro pracovníky s rozhodovacími 
kompetencemi a v politice p!i p!ijímání 
a implementování strategií s v#t'ím 
zam#!ením na u$ivatele (jde o to mén# 
v%ci d%lat, ale více poskytovat slu!by).

Napomáhá k prosperit#, utvá!ení 
$ivotního stylu, obohacování aktu 
spot!eby, povzbuzení d&v#ry ve 
spole"enství a v sociální soudr$nost. )ím 
dál více je vyu$ívána p!i !ízení lidsk%ch 
zdroj&, obzvlá't# v rámci projekt& 
reziden"ních pobyt& um#lc&.

Kreativita je proto klí"ov%m vstupem 
pro firmy nebo p!edstavitele ve!ejného 
$ivota, kte!í cht#jí efektivn#ji 
komunikovat, odmítají konvence 
a hledají nové cesty, jak vyniknout. 
P!ispívá k inovacím produkt&, vytvá!ení 

osobitosti, !ízení lidsk%ch zdroj& 
a ke komunikaci.

Kulturní produkce jako nástroj 
komunikace, nabitá subjektivitou 
a emocí, se podílela na v%razu 
spole"enského $ivota od po"átku 
lidského rodu. Kreativita proto 
hraje klí"ovou úlohu p!i tvorb# 
spole"ensk%ch inovací.

Spole"enská soudr$nost m&$e b%t 
definována jako soubor sdílen%ch 
spole"ensk%ch norem a hodnot, kter% 
rovn#$ zahrnuje rozdílnost p&vodu lidí 
a p!ispívá k tomu, aby lidé r&zného 
p&vodu m#li podobné $ivotní p!íle$itosti. 
Je to schopnost rozvíjet kulturní aktivity, 
která pomáhá vyjád!it specifika r&zn%ch 
kultur a také rozvíjet silné a pozitivní 
vztahy mezi lidmi r&zného p&vodu na 
pracovi'ti, ve 'kolách a v blízkém okolí.

Kultura m&$e nabídnout nové p!ístupy, 
jak zvládat sociální problémy, pro n#$ 
jsou b#$né p!ístupy pova$ovány za 
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nedosta"ující. Strategické oblasti, ve 
kter%ch kultura v tomto ohledu úsp#'n# 
pomohla, zahrnují obnovu m#st, sociální 
soudr$nost, prevenci kriminality, zdraví 
a boj proti zne"i'+ování.
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3.  Rámec politiky soudr$nosti 
EU a budoucnost strategie 
inteligentní specializace

3.1 Politika soudr#nosti EU a její dopad na kulturu

Politika soudr"nosti EU 
pro období 2007–2013

V%daje na politiku soudr$nosti (344 
miliard eur na období 2007–2013), 
rovn#$ naz%vanou regionální politika, 
jsou dotovány prost!ednictvím t!í fond&, 
znám%ch jako strukturální fondy14. Jsou to:

 Evropsk# fond regionálního rozvoje 
(ERDF)

 Evropsk# sociální fond (ESF)

 Fond soudr!nosti

Intervence v kulturní oblasti mohou b%t 
financovány v souladu se v'emi t!emi 

14  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof f ic/of f icial/
regulation/newregl0713_en.htm 

cíli politiky soudr$nosti (konvergence, 
konkurenceschopnost region& 
a zam#stnanost; evropská teritoriální 
spolupráce) a prost!ednictvím dvou 
strukturálních fond& (Evropsk% fond 
regionálního rozvoje (ERDF) a Evropsk% 
sociální fond (ESF).

*ídící orgány "lensk%ch zemí odpovídají 
za !ízení strukturálních fond& v souladu 
s Národním strategick%m referen"ním 
rámcem a opera"ními programy. 
V sou"asném programovém období 
nejsou15 k dispozici tematické opera"ní 
programy v#nované kultu!e v "lensk%ch 
zemích, kultura je integrální sou"ástí 
r&zn%ch horizontálních priorit.

15  V&programovém období 2000–2006 dv$ "lenské zem$ zavedly ná-
rodní opera"ní programy v$nované kultu!e – )ecko a&Portugalsko. 
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V souladu s cíli Evropské územní 
spolupráce Komise mimoto !ídí 
dva programy EU, které p!ispívají 
k p!eshrani"ní, nadnárodní 
a meziregionální spolupráci v oblasti 
kultury: INTERREG IVC, kter% je 
financován z Evropského regionálního 
fondu rozvoje16, a URBACT II17, spole"n# 
financovan% Evropskou unií (ERDF) 
a "lensk%mi zem#mi.

A kone"n# Evropsk% zem#d#lsk% fond 
pro rozvoj venkova18 a Evropsk% rybá!sk% 
fond19, které nejsou "ist# strukturálními 
fondy, sledují podobné cíle tím, $e slou$í 
jako finan"ní nástroje na podporu rozvoje 
venkova a rybá!ství a strukturální zm#ny.

16 http://www.interreg4c.eu 
17 http://urbact.eu 
18  http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/

general_framework/l60032_en.htm 
19  http://europa.eu/legislation_summaries/maritime_affairs_and_

fisheries/fisheries_sector_organisation_and_financing/l66004_ 
en.htm 

Dopad politiky soudr"nosti na 
kulturu v období 2007–2013 

Od roku 2007 jsou investice do oblasti 
kultury prost!ednictvím strukturálních 
fond& z velké "ásti spojeny s ochranou 
a podporou kulturního d#dictví 
a vytvá!ením infrastruktury a slu$eb se 
z!etelem na zvy'ování atraktivity míst 
a na podporu cestovního ruchu. V na!ízení 
o ERDF se ur"ité investi"ní priority t%kají 
obzvlá't# kultury ("lánek 4): ochrana 
a zachování kulturního d#dictví; rozvoj 
kulturní infrastruktury a kulturních slu$eb; 
celkem 434 opera"ních program& pro EU 
p!ijat%ch v souladu s ERDF. Rozd#lené 
dotace p!ímo v oblasti kultury p!edstavují 
okolo 6 miliard eur (1,7 % celkov%ch 
dotací), z "eho$ 2,9 miliardy eur bylo 
vyhrazeno na ochranu a zachování 
kulturního d#dictví, 2,2 miliardy 
eur na rozvoj kulturní infrastruktury 
a 797 milion& eur na podporu kulturních 
slu$eb. Tyto "íselné hodnoty p!edstavují 
v sou"asném období jen asi polovinu 
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celkové "ástky, kterou ze strukturálních 
fond& obdr$í projekty spojené s kulturou.

Pokud jde o KKP, investice se t%kají rovn#$ 
v%zkumu a inovací (podnikatelství, malé 
a st!edn# velké podniky, klastry, sít#), 
informa"ních spole"ností (digitalizace), 
vzd#lání, mláde$e, regenerace m#st 
(jako sou"ásti integrovaného projektu), 
zlep'ování lidského a spole"enského 
kapitálu a rozvoje dovedností. Údaje 
o objemu prost!edk&, které byly tímto 
zp&sobem poskytnuty na podporu KKP 
ze strukturálních fond&, nejsou známy.

Politika soudr"nosti v období 
2014–2020

Evropská komise p!ijala 6. !íjna 2011 
koncepci legislativního balí"ku20, kter% 
p!edstavuje rámec Politiky soudr$nosti na 
období 2014–2020. Jsou v ní na"rtnuty 
nové návrhy na posílení strategického 
rozm#ru politiky a k zaji't#ní sm#!ování 
investic EU na dlouhodobé cíle 

20  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/
proposals_2014_2020_en.cfm

r&stu a vytvá!ení pracovních míst 
(Evropa 2020).

Balí#ek zahrnuje:

 Jednotící soubor opat'ení, kter# 
vykládá obecná pravidla 'ízení 
Evropského fondu regionálního 
rozvoje (ERDF), Evropského sociálního 
fondu (ESF), Fondu soudr!nosti, 
Evropského zem%d%lského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD), Evropského 
námo'ního a rybá'ského fondu (EMFF) 
a t'i zvlá&tní na'ízení pro ERDF, ESF 
a Fond soudr!nosti.

 Dv% na'ízení t#kající se cíle Evropské 
územní spolupráce, Evropského 
seskupení pro územní spolupráci 
(EGTC), dv% na'ízení t#kající se 
Evropského globaliza$ního fondu 
(EGF) a Program pro spole$enskou 
zm%nu a obnovu.

Komise mimoto 12. !íjna 2011 p!edstavila 
soubor legislativních návrh&, navr$en%ch 
pro oblast spole"né zem#d#lské politiky, 
v"etn# zvlá'tního na!ízení na podporu 
rozvoje venkova prost!ednictvím 
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Evropského zem#d#lského fondu pro 
rozvoj venkova (EAFRD)21. Komise pak 
2. prosince 2011 navrhla nov% fond 
v oblasti námo!nictví a rybolovu: Evropsk% 
námo!ní a rybá!sk% fond (EMFF)22 
a navrhla p!id#lit pro nástroje Politiky 
soudr$nosti v období 2014–2020 rozpo"et 
v celkové v%'i 376 miliard eur. 

V koncepci v'eobecného na!ízení bylo 
ustanoveno, $e spole"n% strategick% 
rámec, kter% Komise navrhla pro zlep'ení 
ú"inku synergií, zahrnuje akce, je$ 
pokr%vají t!i strukturální fondy, Evropsk% 
rybá!sk% fond a Evropsk% zem#d#lsk% 
fond pro rozvoj venkova. Tematické cíle 
a investi"ní priority na období 2014–2020 
mají b%t p!evedeny do detailn#j'ích 
klí"ov%ch krok&, které mají zajistit 
integrované vyu$ívání Fondu CSF23. 
Prost!ednictvím partnersk%ch smluv 
sjednan%ch s Komisí se mají "lenské státy 
zavázat, $e se v souladu s cíli obsa$en%mi 

21 ibid 
22  http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf 
23 SWD (2012) 61, 14. 3. 2012, "ást I&a&"ást II (s. 4, 11, 20, 22 a&31) 

v t#chto dokumentech soust!edí na mén# 
investi"ních priorit.

Tyto návrhy jsou nyní p!edm#tem 
diskuse v Rad# a Evropském parlamentu, 
jejím$ cílem je na konci roku 2012 jejich 
schválení a zahájení nové generace 
program& pro politiku soudr$nosti v roce 
2014 (srovnej navr$en% harmonogram 
v p!íloze).

Zatímco se p!ístup nyní net%ká 
jednozna"n# jednotliv%ch sektor&, 
vhodnost r&zn%ch sektor& – v"etn# KKP 
– v'ak není p!edm#tem debaty. Krom# 
toho byla pro tyto fondy prosazena 
podmíne"nost „ex ante“, která má zajistit, 
aby byly k dispozici nutné podmínky pro 
jejich ú"innou podporu.

Struktura politiky soudr$nosti po roce 
2013, která se soust!edí na cíle Evropy 
2020, odpovídá strategickému p!ístupu, 
jen$ p!edstavuje d&le$itou cestu, jak 
získat v sou"asné atmosfé!e maximální 
hodnotu z vynalo$en%ch prost!edk& 
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v rámci ka$dého fondu. Finan"ní zdroje 
z Fondu soudr$nosti by m#ly b%t vyu$ívány 
efektivn#ji tím, $e se budou soust!edit na 
cíle Evropy 2020.

Dopad Politiky soudr"nosti 
v období 2014–2020 na kulturu 

Návrhy na p!í'tí programové období 
nemají tak detailní charakter jako 
programy na období 2007–2013; 
investi"ní priority, které jsou 
bezprost!edn# odvozené od cíl& Evropy 
2020, z&stávají spí'e v'eobecné. 
Pravd#podobn# pokryjí v'echny sektory 
v"etn# kultury, proto$e investice v KKP 
mají v%znamn% dopad na inteligentní, 
trvale udr$iteln% a celkov% r&st. Ve své 
Regionální politice 2010, která p!ispívá 
k inteligentnímu r&stu komunikace24 
v rámci strategie Evropa 2020, Komise 
navrhla, aby byl zcela uznán v%znam KKP 
p!i posílení kreativního a inova"ního 

24  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docof f ic/of f icial/
communic/smart_growth/comm2010_553_en.pdf 

potenciálu a sociální soudr$nosti 
v evropsk%ch regionech.

Prvky spole"ného strategického rámce na 
období 2014–2020, které Komise schválila 
14. b!ezna 2012, dále dokládají n#které 
z mo$ností pro oblast kultury v kontextu 
politiky soudr$nosti25.

V mnoha regionech a m#stech jsou KKP 
hlavní v%hodou i hlavním p!edpokladem 
dal'ího r&stu. Aktuální v%zva pak spo"ívá 
v tom, jak dále integrovat KKP do 
strategií obnovy region& pro inteligentní 
specializaci(3), která bude v sou"asn%ch 
návrzích Komise podmínkou ex ante 
pro získání prost!edk& z fond&. Do té 
doby mají regiony brát pln# ohled na 
komplexní spojitost mezi tradi"ními 
kulturními statky (kulturní d#dictví, 
dynamické kulturní instituce a slu$by) 
a rozvojem podnikání v kreativních 
odv#tvích nebo cestovního ruchu. 
Komise uve!ejnila pr&vodce pro 
Regionální inova"ní strategie inteligentní 

25 ibid 
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specializace26, návrh Platformy pro 
inteligentní specializaci – Platforma S327 
– s cílem pomoci region&m a "lensk%m 
zemím p!i rozvoji, implementaci 
a posuzování regionálních strategií 
inteligentní specializace, p!i"em$ jedna 
"ást je v#nována KKP. 

)lenské zem# EU a regiony jsou nyní 
vyz%vány, aby vyu$ívaly strukturální 
fondy k financování vlastních strategií 
v této oblasti prost!ednictvím 
investi"ních priorit, jako jsou „podpora 
kompeten$ních center; podpora klastr", 
rozvoj produkt" a slu!eb ICT, podpora 
podnikání, rozvoj nov#ch obchodních 
model" pro malé a st'edn% velké 
podniky, obzvlá&t% pro internacionalizaci; 
zlep&ování m%stského prost'edí; rozvoj 

26  http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research–and–innovation/
documents/guide/draft_12_12_2011.pdf

27  Ustanovení Platformy inteligentní specializace (Platforma S3) 
bylo oznámeno ve zpráv$ Komise Regionální strategie p!ispívající 
k& inteligentnímu r(stu v&Evrop$ 2020, která byla p!ijata ve stejné 
dob$ jako The Innovation Union Flagship (Inovace Vlajková lo* unie) 
s&cílem pomáhat region(m a&"lensk#m zemím rozvíjet, implemen-
tovat a&vyhodnocovat regionální inteligentní strategie specializace 
(http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research–and–innovation/
s3platform.cfm). 

podnikatelsk#ch inkubátor", podpora 
hmotné a ekonomické obnovy m%st 
a venkovsk#ch oblastí a obcí atd.“.

Prvky spole!ného strategického 
rámce pro KKP

Pracovní dokument Prvky spole"ného 
strategického rámce28 dále objas(uje 
n#které z p!íle$itostí pro kulturu 
v kontextu politiky soudr$nosti. *ada 
klí"ov%ch krok& se t%ká hlavn# KKP: 

 Tematick! celek 1 – RTD a inovace, 
vytvá'ení kapacit pro vyu!ívání 
nov#ch my&lenek – podpora klastr", 
partnerství, infrastruktur, slu!eb 
v oblasti poradenství pro podnikatele 
a kreativních center pro KKP

 Tematick! celek 3 – 
Konkurenceschopnost mal#ch a st'edn% 
velk#ch podnik" – rozvoj mal#ch 
a st'edn% velk#ch podnik" v rozvíjejících 
se oblastech, jako jsou KKP, nové formy 
cestovního ruchu

28 http://ec.europa.eu/esf/BlobServlet?docId=386&langId=en 
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 Tematick! celek 6 – )ivotní 
prost'edí a zdroje – diverzifikace 
hospodá'ství na venkov% a ve m%stech 
prost'ednictvím ochrany kulturního 
d%dictví; modernizace kulturní 
infrastruktury (integrované projekty 
pro rozvoj m%st)

 Tematick! celek 9 – Sociální inkluze 
– podpora interkulturních aktivit

 Tematick! celek 10 – Investice do 
vzd%lání, dovedností a celo!ivotního 
u$ení – podpora kreativních 
dovedností a kreativity

KKP mohou získat mimoto podporu 
v rámci jin%ch investi"ních priorit, nap!. 
tematick% celek 2 – Zlep'ení p!ístupu 
k informa"ním a telekomunika"ním 
technologiím, jejich vyu$ívání a kvalita – 
aplikace ICT; tematick% celek 9 – Sociální 
inkluze – obnova m%st a venkova.
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3.2 KKP a strategie inteligentní specializace

Jak postupovat?

Dosavadní v%m#na zku'eností ukázala, 
$e následující sada doporu"ení by 
mohla p!ipravit cestu k vyu$ití KKP 
p!i tvorb# a realizaci implementa"ní 
strategie zam#!ené na dosa$ení cíl& 
strategie Evropa 2020. A"koli není 
vy"erpávající, p!edstavuje v%chozí 
bod. Zárove( je mo$né jej p!izp&sobit 
specifik&m, zku'enostem a prioritám 
ka$dého regionu.

A.  Zmapovat regionální v%hody 
(s ohledem na úrove( rozvoje KKP 
v daném regionu) a identifikovat 
strukturu specializace v daném 
regionu prost!ednictvím mapovací 
anal%zy KKP. Mapování by m#lo 
obsahovat kvantitativní i kvalitativní 
anal%zu, identifikovat optimální 
podmínky pro vytvot!ení vhodného 
prost!edí pro rozvoj kreativity, které 
by zv%'ilo p!ita$livost m#sta nebo 

regionu (kreativní ekosystém). 
Identifikovat v&d"í organizace 
a dynamické osobnosti, které 
budou potenciálními partnery 
v rozvojov%ch projektech a mo$n%ch 
strukturách pro koordinaci 
"innosti. V tomto ohledu m&$e p!i 
organizaci a koordinaci podobn%ch 
akcí poskytnout pomoc European 
Enterprise Network. Shroma$,ovat 
statistická data a provád#t 
kvalitativní pr&zkumy k lep'ímu 
porozum#ní dynamiky KKP, je$ se 
pou$ijí k implementaci strategií 
inteligentní specializace. Provád#t 
srovnávací "innosti (benchmarking) 
zlep'ující porozum#ní pozice regionu 
v sektoru KKP v porovnání s jin%mi 
regiony v rámci EU.

B.  Zapojit v'echny kulturní, 
administrativní a politické hrá"e do 
rozhodování (inkluzivní p!ístup):
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  Rozvíjet partnerství mezi národními 
a regionálními "initeli spravujícími 
r&zné ve!ejné agendy, jako je 
hospodá!sk% rozvoj, zam#stnanost, 
vy''í vzd#lávání a kultura. Úsp#'né 
strategie KKP nej"ast#ji závisí na 
prvot!ídních vnit!ních i vn#j'ích 
sítích a komunika"ních kanálech, je$ 
zahrnují r&zné úrovn# administrativy 
a p!edstavitele z n#kolika 
sektor& KKP.

  Vytvo!it platformy, sít# a klastry 
za ú"elem podpory budování 
partnerství se zástupci soukromého 
sektoru a umo$nit vznik hodnotn%ch 
synergií pro hospodá!sk% 
rozvoj region&.

  Propagovat p!eshrani"ní 
spolupráci za ú"elem v%m#ny 
zku'eností na úrovni mal%ch 
a st!edních podnik& (MSP) z KKP 
a p!edstavitel& zodpov#dn%ch 
za rozvoj místních kreativních 
strategií jako zp&sobu, jak usnadnit 

p!enos poznání a kapacit a urychlit 
proces vzd#lávání.

C.  Strategick% a inkluzivní p!ístup 
k investicím a vyu$ití finan"ních 
zdroj&. Zefektivnit finan"ní podporu 
na regionální, národní a unijní 
úrovni na pokrytí r&znorod%ch 
pot!eb kulturních a kreativních 
sektor&. Je t!eba rozvíjet synergie 
p!i vyu$ití strukturálních fond& 
v"etn# Evropského fondu 
regionálního rozvoje, rámcového 
programu Kreativní Evropa (2014–
2020), Programu podnikatelské 
konkurenceschopnosti a MSP 
(2014–2020), rámcového programu 
pro v%zkum a inovace Horizont 2020 
(2014–2020), nástroj& a instrument& 
vyvinut%ch a testovan%ch v rámci 
Evropské aliance kreativních 
pr&mysl&, národních a/
nebo regionálních program& 
pro KKP a dal'ích mo$n%ch 
zdroj& financování.
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  Rozvíjet inovativní finan"ní 
instrumenty, jako jsou akciové nebo 
garan"ní fondy na kofinancování 
investic do kulturních a kreativních 
sektor& v propojení s finan"ním 
nástrojem navr$en%m v rámci 
rámcového programu Kreativní 
Evropa jako zp&sobu, jak poskytnout  
podporu privátním investicím na 
tomto poli.

  Více vyt#$it spojení mezi KKP 
a dal'ími d&le$it%mi oblastmi 
kohezní politiky a/nebo politiky 
rozvoje venkova, obzvlá'+ m#stské 
a venkovské regenerace, územní 
spolupráce, kulturního d#dictví 
a turismu.

  Propagovat investice do ochrany, 
propagace a rozvoje kulturního 
d#dictví. Dal'í investice by mohly 
zahrnovat: rozvoj a vyu$ití nov%ch 
informa"ních technologií (nap!íklad 
k propagaci digitalizace kulturního 
d#dictví), posílení podnikání v KKP, 

podpora m#stské regenerace, 
v ní$ tradi"n# hraje klí"ovou roli 
kulturní slo$ka (zejména kulturní 
infrastruktura), rozvoj kulturních 
produkt&, aplikací a slu$eb 
zalo$en%ch na ICT, podpora nov%ch 
podnikatelsk%ch model& pro MSP 
v oblasti KKP a dal'í. Rovnom#rn# 
by m#ly b%t podporovány tzv. tvrdé 
investice (struktura/infrastruktura: 
kreativní centra a klastry, 
sít#, inkubátory a související 
infrastruktura) a tzv. m#kké investice 
(dovednosti a trénink, zam#!ené na 
lidsk% kapitál).

Tyto p!ístupy by m#ly b%t podrobn# 
vysv#tleny jak !ídícím orgán&m, tak 
tak zástupc&m KKP u p!íle$itosti 
mo$né celounijní iniciativy na podporu 
zv%'ení pov#domí.



PRACOVNÍ PLÁN PRO KULTURU NA OBDOBÍ 2011–2014 – STRATEGICKÁ P!ÍRU"KA

25

STUDIE  

O vyu&ívání fond# EU pro KKP 
v Rakousku29 

Rakouské spolkové Ministerstvo vzd#lání, 
um#ní a kultury zadalo studii Kreativní 
motor regionálního rozvoje: Projekty 
v oblasti um#ní a kultury a strukturální 
fondy EU v Rakousku. Její hlavní poznatky 
jsou pozoruhodné. S rakouskou ú"astí 
bylo v období 2007–2010 schváleno 534 
projekt& v rámci regionálních program& 
podporovan%ch EU. Celkov% objem jejich 
rozpo"tu na projekty dosahuje 139 
milion& eur, z toho 78,8 milionu eur je 
z fond& ERDF, ESF a EAFRD, co$ je více 
ne$ 56 %. 

)ástka 78,8 milionu eur na projekty 
v oblasti KKP p!edstavuje podíl 5,7 % 
z celkové "ástky 1,38 miliardy eur 
schválené pro v'echny regionální 
programy EU v Rakousku na období 
2007–2010. Z t#chto prost!edk& byla 

29  http://www.kulturdokumentation.org/eversion/indexframe.html 

ur"itá "ást rozd#lena na projekty, které 
mají pro KKP okrajov% v%znam; podíl na 
projekty s úst!edním v%znamem pro KKP 
"iní 3,15 %, tj. 43,5 milionu eur.

Tyto podíly p!ekonávají o"ekávání uvedená 
v úvodu k této studii, proto$e dotace ze 
zvlá'tních program& EU pro oblast kultury 
a médií p!id#lené Rakousku byly v%razn# 
ni$'í: do roku 2010 bylo z programu pro 
oblast médií a kultury dotováno 230 
projekt& v celkové "ástce 21,8 milionu 
eur. V rámci regionálních program& 
tedy bylo mnoho kulturních projekt& 
implementováno, nicmén# jako kulturní 
nebyly "asto uznané, proto$e kulturní 
oblast je stále v kontextu regionálního 
rozvoje prakticky „neviditelná“ a p!es jist% 
základ nebyl její potenciál zatím v plném 
rozsahu vyu$it. 

V Rakousku je vyu$íváno 25 regionálních 
v%vojov%ch program&. Co se t%ká 
oblasti KKP, nejv#t'í podíl p!edstavují 
p!eshrani"ní projekty dotované z ERDF 
(215) a vedoucí projekty (Leader Projects, 
149) z fondu EAFRD, zatímco ESF je 
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vyu$íván pouze v omezeném rozsahu. 
Podrobn#j'í anal%za ukazuje, $e podle 
studie je 83 % projekt& z oblasti um#ní 
a kultury a pouze 17 % z oblasti KKP. 
KKP v Rakousku tudí$ nyní vyu$ívají 
regionální programy rozvoje stále 
relativn# málo. Mezi projekty v oblasti 
um#ní a kultury je kulturní d#dictví 
nep!ekvapiv# nejrozsáhlej'í tematickou 
oblastí, ale projekty nap!í" oblastmi, 
tzn. projekty kulturních iniciativ a center 
v oblasti vzd#lávání, dal'ího vzd#lávání, 
mezinárodní kulturní v%m#ny a velké 
akce nebo festivaly, jsou také b#$né, 
co$ je slibnou skute"ností, proto$e to je 
základem pro v#t'í podporu sou"asného 
um#ní a kultury v budoucnu.

Jeden z hlavních záv#r& této studie uvádí, 
$e regionální politika m&$e dosáhnout 
sv%ch cíl& pouze tehdy, pokud bere 
v úvahu a podporuje v'echny spole"enské 
podsekce – KKP a jejich vedlej'í ú"inky 
na jiné sektory. Pro vytvo!ení lep'ích 
p!edpoklad& musí b%t KKP v budoucnu 
mnohem lépe integrovány do evropsk%ch 

sm#rnic a cíl& a do regionálních 
opera"ních program&.

STUDIE  
Studie o vyu&ívání fond# EU pro 
KKP ve Finsku

Ve Finsku je nyní v b#hu n#kolik 
program& strukturální politiky EU. P#t 
regionálních program& ERDF bude ve 
Finsku implementováno v programovém 
období strukturálního fondu 2007–2013. 
Ji$ní, v%chodní, západní a severní Finsko 
a souostroví Aland realizují své vlastní 
programy. Program Evropského sociálního 
fondu, kter% bude implementován na 
finské pevnin#, je slo$en z národní sekce 
a sekcí regionálních. P!ibli$n# polovina 
financování z ESF bude sm#!ovat do 
národních tematick%ch projekt&. Budou 
implementovány na r&zn%ch místech, 
proto$e projekty budou financovány 
z regionálních sekcí. Ji$ní, západní, 
v%chodní a severní Finsko budou mít 
své vlastní regionální sekce, které jsou 
zalo$ené na strategiích pro zam#stnanost, 
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pr&mysl a znalosti v této oblasti. V%chodní 
Finsko zaujímá zvlá'tní postavení, co 
se t%ká financování. Má vlastní rámec 
financování a bude dostávat finan"ní 
podporu od národní sekce zvlá'+.

)innost evropsk%ch strukturálních fond& 
a Evropského zem#d#lského fondu pro 
rozvoj venkova mají v programovém 
období 2007–2013 na finsk% kulturní 
sektor velk% dopad, proto$e fondy 
p!id#lily do konce roku 2010 na ve!ejné 
a soukromé ú"ely finan"ní prost!edky ve 
v%'i p!esahující 180 milion& eur. Od roku 
2007 bylo implementováno tém#! 800 
projekt&. Tyto "íselné údaje nezahrnují 
projekty, o jejich$ financování bylo 
rozhodnuto v roce 2011. Financování ze 
strukturálních fond& EU a Evropského 
zem#d#lského fondu pro rozvoj venkova 
m&$e b%t p!irovnáno k financování ze 
státních a m#stsk%ch prost!edk&, které 
jsou ka$doro"n# p!id#lovány v oblasti 
kultury, co$ z pohledu státu p!edstavuje 
400 milion& eur a okolo 500 milion& eur 
od obcí.

V období 2007–2010 bylo identifikováno 
celkem 292 projekt& ESF a ERDF 
zam#!en%ch na oblast kultury. Finan"ní 
podpora p!id#lená od ve!ejného (EU, stát, 
obce, jiné ve!ejné sektory) a soukromého 
sektoru "inila na konci roku 2010 celkem 
148,8 milionu eur.

Asi jedna t!etina z t#chto projekt& (114) 
zahrnovala KKP a podnikání v oblasti 
kultury. Projekty v oblasti kulturního 
cestovního ruchu pat!ily do druhé nejv#t'í 
skupiny (83) a obecné kulturní projekty 
do t!etí nejv#t'í skupiny (53). Projekt& pro 
oblast kultury a prosperity bylo celkem 32. 
Kreativní ekonomika a podnikání v kultu!e 
je rovn#$ nejv#t'í tematickou skupinou, co 
se t%"e p!id#len%ch dotací (61,9 milionu 
eur). Zatímco je v oblasti kulturního 
cestovního ruchu více projekt& ne$ t#ch 
obecn%ch v oblasti kultury, p!evy'ovaly 
dotace p!id#lené obecn%m projekt&m 
(35,8 milionu eur) dotace kulturnímu 
cestovnímu ruchu (30,4 milionu eur). 
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Evropsk% zem#d#lsk% fond pro rozvoj 
venkova je jedním ze zdroj& dotací 
pro rozvoj kulturních aktivit v této 
oblasti. V materiálu o projektech bylo 
identifikováno celkem 498 projekt& pro 
venkov zam#!en%ch na oblast kultury. 
V období 2007–2010 dotace na projekty 
v oblasti kultury z program& pro rozvoj 
venkova pro Finsko p!edstavovaly 
okolo 33 milion& eur a projekty pro 
KKP z celkov%ch dotací na projekty 
p!edstavovaly 20 %.
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4. Návrhy opat%ení a relevantní p%íklady
Návrhy opat!ení jsou rozd#lené do t!ech podkategorií:

1. Opat!ení k vytvo!ení podmínek pro p!ízniv' rozvoj KKP

2. Opat!ení pro posílení KKP

3. Opat!ení na vyu#ití vedlej&ích dopad$ KKP na zbytek ekonomiky a spole"nost

Návrhy byly vybrány jako p!íklady pro správní orgány, jak plánovat a implementovat 
místní, regionální a národní rozvojové programy a projekty dotované strukturálními 
fondy EU. Pracovní skupina shromá$dila !adu p!íklad&, které nejsou v p!íru"ce detailn# 
popsané. Jejich popis je uveden v p!íloze ". 1.

4.1 Vytvá!ení p!edpoklad$

Úvod

Diskuse t%kající se úlohy a potenciálu 
KKP v Evrop# není nová, "lenské zem# ale 
teprve nedávno u"inily spolu s Evropskou 
komisí strategické kroky k integraci KKP 
do 'ir'ích strategick%ch rámc&, které 
zahrnují podnikání, obnovu, kulturní 
a regionální rozvoj. Rozdíly mezi "lensk%mi 

zem#mi jsou rozsáhlé a mezi r&zn%mi 
regiony je celkov% obrázek dokonce je't# 
rozt!í't#n#j'í. Proto je d&le$ité na místní, 
regionální a národní úrovni pro rozvoj KKP 
vytvo!it p!edpoklady.
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V#t'ina úsp#'n%ch p!íklad& z celé 
Evropy pro'la podobn%mi modely 
proces&, po"ínaje spojováním r&zn%ch 
zainteresovan%ch osob z kulturních 
a hospodá!sk%ch oblastí, shroma$,ováním 
informací o disponibilních zdrojích, 
provád#ním mapovacích studií 
o potenciálu KKP v regionu, rozvojem 
silné politické podpory procesu, r&stem 
pov#domí mezi politiky, kulturními 
pracovníky, podnikateli v kreativních 
oblastech, v sektoru vzd#lání a podnikání 
z jin%ch odv#tví a zavád#ním strategií 
s vy"len#n%mi zdroji (v#t'inou z r&zn%ch 
program& EU v"etn# program& 
strukturálních fond&).

Mapování a studium 
potenciálu KKP

Úsp#'ná politika a strategie pro rozvoj 
KKP je zalo$ená na jednozna"ném 
pochopení specifick%ch charakteristik 
KKP v regionu: jejich siln%ch a slab%ch 
stránek, klí"ov%ch prost!edk& nebo 
obecn%ch v%vojov%ch trend&. Národní 
statistiky z!ídka poskytují vy"erpávající 
p!ehled o v'ech odv#tvích KKP. Proto 
prvním krokem pro rozvíjení vhodné 
strategie na podporu KKP je jejich 
mapování. Cílem je získat p!ehled 
o KKP ohledn# jejich rozsahu a polohy. 
V n#kter%ch zemích následuje po 
mapování v%zkum na akademické úrovni 
k identifikaci míst s nejv#t'ím potenciálem 

VYTVÁ!ENÍ P!EDPOKLAD" 

CÍL: P!ÍZNIVÉ PROST!EDÍ PRO ROZVOJ KKP

4. 
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3. 
ZVY%OVÁNÍ 
POV#DOM

2. 
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rozvoje, co$ následn# vede k tvorb# 
politick%ch strategií.

ZDROJ  

Mapování KKP: Manuál British 
Council (2010)

Manuál British Council je jako praktick% 
pr&vodce ur"en k mapování kreativních 
pr&mysl&. Odpovídá na otázky, jak 
mapování provád#t, jak% p!ístup 
bude v daném kontextu nejlep'í a jak 
maximalizovat politick% dopad této práce. 
Cílem je pomoci v#dc&m, politik&m 
a kreativním pracovník&m lépe pochopit 
KKP stanovením zp&sob& shroma$,ování 
podklad&. Vychází jak ze zku'eností 
Spojeného království, tak z !ady 
mapovacích projekt& z celého sv#ta.

Soubor nástroj" je mo#no stáhnout na 
adrese: 
http://www.britishcouncil.org/
mapping_the_creative_industries_a_
toolkit_2–2.pdf

Mapování poskytuje p$ehled o situaci 
a cenná data pro tvorbu strategií. 
Mapování KKP v&ak prokázalo, 
#e má více dopad" ne# jen !ist% 
statistické v'stupy. Tyto dopady krom% 
jin'ch zahrnují:

 Mapování je nástrojem pro r"st 
pov%domí, mapování se ú$astní 
kulturní a kreativní pr"mysly, ve'ejné 
orgány jako p'íjemci v#sledk" 
a &iroká ve'ejnost.

 Pomáhá vytvá'et sí* kulturních 
a kreativních institucí, organizací 
a spole$ností, které jsou zapojeny 
do mapovacích studií.

 Proces je základem pro 
formulování strategie.

 Mapovací studie posilují vyu!ívání 
definic a terminologie tím, !e vytvá'ejí 
spole$n# prostor pro ve'ejnou diskusi.

 Zlep&ují kvalitu statistik.

 Pokud mapování zahrnuje vizuální 
mapování (mapa kulturních 
a kreativních subjekt"), je zdrojem 
pro klastrové iniciativy a rovn%! 

http://www.britishcouncil.org/mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf
http://www.britishcouncil.org/mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf
http://www.britishcouncil.org/mapping_the_creative_industries_a_toolkit_2-2.pdf


PRACOVNÍ PLÁN PRO KULTURU NA OBDOBÍ 2011–2014 – STRATEGICKÁ P!ÍRU"KA

32

potenciálním nástrojem pro 
plánování m%st v$etn% jejich brand 
managementu (nap'. návrhy map – 
design maps).

Strategická spojení 
a institu#ní rámec

KKP jsou sv%m charakterem 
interdisciplinární – jsou kombinací kultury, 
ekonomiky a mnoha dal'ích souvisejících 
oblastí, jako je vzd#lání, inovace atd. 
Rozhodujícím faktorem je spojení 
v'ech zainteresovan%ch stran z vlády, 
podnikatelsk%ch kruh& i nevládního 
sektoru a spole"né vytvá!ení integrované 
strategie pro KKP.

Po celé Evrop# existuje mnoho dobr%ch 
model& vytvo!ení mezioborov%ch 
a meziodv#tvov%ch pracovních skupin, 
které se staly hnací silou v rámci rozvoje 
strategií pro KKP na místní, regionální, 
národní i mezinárodní úrovní. Formulování 
strategií KKP by nem#lo pat!it v%hradn# 
ani kulturní, ani hospodá!ské sfé!e, 
m#lo by b%t rozvíjeno v úzké spolupráci 

obou. Mimoto by m#ly b%t KKP do tohoto 
procesu samy zapojeny. Zem# nap!í" 
hranicemi spolupracují a sdílejí dobré 
praxe a vyvíjejí vhodná strategická 
opat!ení. Rovn#$ p!eshrani"ní projekty 
spolupráce mezi m#sty a regiony tvo!í 
dobrou strategickou platformu pro 
dlouhodobou spolupráci mezi regiony. 
Mo$nosti financování poskytují r&zné 
podp&rné programy EU v"etn# ERDF.

Strategická spojení mohou mít mnoho 
r&zn%ch podob:

 pracovní skupiny ad hoc slo!ené 
z partner" z ekonomického, 
kulturního, regionálního $i jiného 
sektoru nebo ministerstva

zvlá&tní útvary v rámci vládních 
zmocn%nc" pro KKP, sít% pro r"zné 
zainteresované osoby a organizace, 
které jsou prodlou!enou rukou vlády 
(ve'ejné nebo polove'ejné orgány)

 nevládní organizace, které vykonávají 
ve'ejné úkoly, p'eshrani$ní sít% pro 
m%sta, regiony a národní vlády
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Rozvoj KKP vy$aduje programy 'ité na 
míru, proto$e se mechanismus standardní 
podpory byznysu projevil jako p!íli' 
robustní, aby mohl plnit specifické pot!eby 
KKP. Krom# specializovan%ch opat!ení 
mnoho zemí a region& u$ vytvo!ilo 
slou"ením ekonomick%ch a kulturních 
hledisek zvlá'tní organizace na podporu 
kreativního podnikání. Tyto specializované 
organizace kombinují jak kulturní, tak 
ekonomické know-how, aby mohly 
poskytovat integrované slu$by. V mnoha 
p!ípadech má financování p&vod jak 
v ekonomickém, tak kulturním sektoru.

P&ÍKLAD  

Centrum pro kulturu a zá&itkovou 
ekonomiku30, 
Dánsko (Centre for Culture and 
Experience Economy)

Centrum pro kulturu a zá$itkovou 
ekonomiku (CCEE) je nezávislá 
agentura financovaná vládou, kterou 

30 www.cko.dk/en/about–ccee 

v roce 2008 zalo$ily Ministerstvo 
hospodá!ství a obchodu a Ministerstvo 
kultury. Hlavními dv#ma úkoly CCEE je 
zaprvé formulování zp&sob&, jak m&$e 
podnikatelská obec zv%'it r&st a podpo!it 
inovace prost!ednictvím rozvoje podnikání 
zalo$eného na zku'enostech, a zadruhé 
posílení porozum#ní podnikání v KKP 
prost!ednictvím strategické spolupráce 
s ostatními podnikatelsk%mi oblastmi. 
Krom# jin%ch aktivit CCEE podporuje 
podnikatelské projekty, které posilují 
spolupráci a v%m#nu dovedností mezi 
KKP a podnikatelskou obcí celkov#, 
podporuje kulturu a zá$itkovou ekonomiku 
a posiluje spolupráci mezi institucemi 
a podnikatelskou oblastí, shroma$,uje 
znalosti v Dánsku a na mezinárodním 
poli v"etn# znalostí ze zá$itkov%ch 
oblastí a 'í!í je ve ve!ejném i kulturním 
sektoru KKP a v podnikatelské sfé!e, 
poskytuje odborné vedení a poradenství 
pro spole"nosti, je$ cht#jí pracovat se 
zku'enostmi a kreativními schopnostmi, 
jako$ i pro zástupce KKP, kte!í cht#jí 
navázat spolupráci s podnikatelskou obcí.
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Tento druh organiza"ní struktury 
se m&$e vyvinout i na regionální 
úrovni. Generator Swedish Creative 
Industries31 (Generátor 'védsk%ch KKP) 
je neziskové sdru$ení, které se v#nuje 
rozvoji a podpo!e KKP ve -védsku. 
Generátor soust!e,uje 'védské regiony 
do sít# a dává jim k dispozici zku'enosti 
z regionálních projekt&, pracovních 
model&, strategií a shroma$,uje p!íklady 
úsp#'n%ch podnikatel& a um#lc&, vzná'í 
otázky o budoucím rozvoji t#chto odv#tví 
a jejich dopadu na inovace a r&st. Práce 
generátoru je rozd#lena do t!í oblastí: 
sdílení znalostí, rozvíjení kompetence 
a sít# (networking). 

Takové struktury pro rozvoj KKP mohou 
mít mnoho r&zn%ch podob. Obecn# mohou 
spolupracovat na národní, regionální 
nebo místní úrovni a pokr%t v'echny nebo 
pouze "ást KKP. Nap!íklad ve slezském 
regionu Polska byla vytvo!ena regionální 
iniciativa Design Silesia32 (Slezsk% design) 

31 www.generatorsverige.se/in–english 
32 www.design–silesia.pl 

na podporu pov#domí o regionálním 
designu. Hlavním cílem iniciativy Design 
Silesia je implementace a podpora 
inovace prost!ednictvím designu, kter% 
vy$aduje p!i zavád#ní speciální znalosti 
a systémovou podporu. Proto je d&le$ité 
vytvá!et ve Slezsku sít# a zajistit v%m#nu 
informací mezi podnikateli, designéry, 
p!edstaviteli místních vlád a akademickou 
obcí. Iniciativu "áste"n# financuje ESF.

P&ÍKLAD  

CREA RE – Kreativní regiony33 
(Creative Regions) 

Projekt CREA RE byl spu't#n se zám#rem 
lep'ího zapojení KKP do rozvoje 
evropsk%ch region& a m#st. V#t'ina 
evropsk%ch hlavních m#st má k dispozici 
podp&rné programy pro své KKP. 
Venkovské regiony a regionální m#stská 
centra v'ak dosud stále pln# nevyu$ívají 
sv&j kreativní potenciál, i kdy$ regionální 
politika EU pro n# nabízí finan"ní nástroje. 

33 www.crea–re.eu
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CREA RE spojuje regiony, je$ "elily 
problém&m, kdy$ za"ínaly zapojovat 
své KKP do regionálních program& EU 
s !adou velmi pokro"il%ch partner&, kte!í 
souhlasili s p!edáváním sv%ch zku'eností. 
Partnerství zahrnuje dvanáct místních 
a regionálních ve!ejn%ch orgán& z deseti 
r&zn%ch zemí EU. Projekt potrvá od ledna 
2010 do b!ezna 2013 a bude financován 
z fondu ERDF (INTERREG IVC).

Je !ada dal'ích projekt&, které probíhají 
mezi regiony a m#sty a jsou pov#t'inou 
financovány z fondu ERDF (INTERREG). 
V letech 2009–2011 se uskute"nil 
koopera"ní projekt mezi velkom#sty 
Kreativní metropole34 (Creatives 
Metropoles), od roku 2010 (do roku 
2013) se uskute"(uje koopera"ní projekt 
men'ích m#st M#stské kreativní póly35 
(Urban Creative Poles). Krom# projekt& 

34  Projekt p!edstavoval vizi, na které se podílí jedenáct evropsk#ch 
metropolí: Amsterdam, Barcelona, Berlín, Birmingham, Hel-
sinky, Oslo, Riga, Stockholm, Tallinn, Vilnius a&Var'ava – www.
creativemetropoles.eu.

35  Partne!i z& N$mecka, Polska, +védska, Estonska a& Litvy – 
www.creativepoles.eu

slo$en%ch z místních a regionálních 
partner& je stále siln#j'í koordinace 
mezi "lensk%mi státy. Uvedeme n#kolik 
p!íklad&: v rámci Severní dimenze 
(Northern Dimension) vzniklo Partnerství 
pro kulturu, které se v#nuje rozvíjejícím 
se KKP36, zatímco skandinávské zem# 
vytvo!ily vlastní sí+ KreaNord37. Od 
roku 2006 rovn#$ probíhají pravidelné 
konzultace o strategii KKP mezi 
Estonskem, Litvou a Loty'skem38. Takové 
projekty jsou velmi u$ite"né pro zrychlení 
procesu u"ení nap!í" evropsk%mi zem#mi, 
regiony a m#sty.

36  www.ndpculture.org
37 www.kreanord.org/?pg=aboutKreanord 

38 www.creativeindustries.ee/balticreview 
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Zvy&ování pov%domí 

Zvy'ování pov#domí o potenciálu KKP 
v o$iveném spole"ensko–hospodá!ském 
rozvoji je kontinuální proces, kter% je 
d&le$it% jak v po"áte"ní fázi politického 
a strategického rozvoje, tak p!i podpo!e 
partnerství v rámci KKP a jin%ch sektor&. 
Cílová skupina t#chto aktivit je 'iroká – 
po"ínaje politiky a kulturními pracovníky 
p!es podnikatele v kreativních a v jin%ch 
odv#tvích po 'irokou ve!ejnost. Iniciativy 
pro zv%'ení pov#domí slou$í n#kolika 
r&zn%m cíl&m, nap!íklad motivování osob 
z oblasti kultury, aby za"aly podnikat, 
posilování spolupráce mezi kreativními 
podnikateli, vzd#lávání podnikatel& 
i spot!ebitel&, vytvá!ení mostu mezi KKP 
a tradi"ními odv#tvími atd. Ke zv%'ení 
pov#domí existuje mnoho aktivit, které 
mohou místní a regionální orgány 
realizovat s podporou evropsk%ch 
fond& v"etn#:

organizování studijních pobyt"

roz&i'ování v#sledk" mapování a studií

organizování konferencí, seminá'" 
a workshop"

 shroma!(ování a roz&i'ování dobr#ch 
praxí

 vytvá'ení webov#ch stránek a vydávání 
newsletter"

 rozvíjení komunika$ních kanál" 
a poskytování podpory v rámci styku 
s ve'ejností

 rozvoj webov#ch slu!eb pro KKP atd.

Nejlep'ích v%sledk& je mo$no dosáhnout, 
pokud jsou v'echny v%'e uvedené 
aktivity koordinované, ideáln# shrnuté 
pod jednu zna"ku, která je profesionáln# 
!ízena. V mnoha zemích existuje 
úst!ední organizace (ve!ejná nebo 
soukromá instituce), která v'echny tyto 
aktivity zast!e'uje.
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P&ÍKLAD  

Kreativní 't"rsko, Rakousko39 
(Creative Industries Styria)

Creative Industries Styria (CIS, zalo$ené 
v roce 2007) je sdru$ení sítí, které 
se v#nuje strategickému plánování 
a propagaci kreativních pr&mysl& ve 
-t%rsku. Proces vytvá!ení sítí se zam#!uje 
p!edev'ím na koordinaci a kooperaci; 
CIS propaguje slu$by KKP, a tudí$ 
implementuje KKP jako potenciální oblast 
hospodá!ství -t%rska.

Sdru$ení Creative Industires Styria funguje 
jako komunika"ní rozhraní, které vzájemn# 
spojuje podniky z KKP a spole"nosti, 
které mají zájem o spolupráci s nimi. 
Cílem je zmapovat Graz a -t%rsko jako 
p!ední moderní kreativní hospodá!ské 
lokality díky vytvo!ení inova"ního 
prost!edí. Regionální vláda definovala 
kreativní hospodá!ství jako prioritní oblast 

39 www.cis.at/de 

a ustanovila ji jedním z úst!edních témat 
ekonomické agendy.

Regionální rozvoj je zalo$en na pov#domí 
o p!idané hodnot#, je$ má sv&j p&vod 
v 'iroké 'kále aktivit v r&zn%ch odv#tvích 
KKP, které d#lají region zajímav#j'ím, 
inovativn#j'ím a konkurenceschopn#j'ím. 
Hlavním úkolem sdru$ení Creative 
Industries Styria je vytvá!et pov#domí 
ve!ejnosti o v%znamu kreativního 
hospodá!ství v regionálním ekonomickém 
kontextu. Nabízí nové slu$by a pro podniky 
v jakémkoliv podnikatelském sektoru 
ve -t%rsku otevírá iniciativy k vytvo!ení 
p!idané hodnoty a inovace.

Úkol sdru$ení Kreativní -t%rsko (Creative 
Industries Styria):

 hnací síla strukturálních zm%n 
v regionu pro vytvá'ení spole$nosti 
zalo!ené na znalostech a produkci

 hnací síla, která koordinuje a spojuje 
iniciativy v oblasti hospodá'ství
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 iniciování, rozvoj a koordinace 
klí$ov#ch projekt"

 pov%domí na regionální, národní 
a mezinárodní úrovni

 kontaktní a komunika$ní partne'i 
pro podnikatele v oblasti kreativního 
hospodá'ství

Podobné národní, regionální a místní 
programy, iniciativy a organizace se 
nacházejí v mnoha zemích. Zab%vají 
se hlavn# zvy'ováním pov#domí, 
ale poskytují i 'kolení a konzulta"ní 
slu$by. P!íkladem m&$e b%t organizace 
Creative Estonia40 (Kreativní Estonsko), 
která p!edstavuje národní zast!e'ující 
program pro v'echny aktivity spojené 
s KKP ke zvy'ování pov#domí, nap!íklad 
webov% portál, newslettery, seminá!e, 
konference, publikace, studie, networking, 
matchmaking, podpora PR pro KKP 
atd. Sdru$ení Kreativní Estonsko je 
financováno z fondu ESF. Rovn#$ viz 
Creative Wallonia41 (Kreativní Valonsko, 

40 www.looveesti.ee 
41 www.creativewallonia.be 

Belgie), Creative Finland42 (Kreativní 
Finsko), Creative England43 (Kreativní 
Anglie), Creative Scotland44 (Kreativní 
Skotsko) nebo Creative Industries 
Forum45 (Fórum KKP, Slovensko).

Politika a strategie 

Po vytvo!ení p!edpoklad& a vyty"ení 
organiza"ního rámce strategického 
rozvoje KKP je dal'ím rozhodujícím 
krokem v%voj p!íslu'n%ch politick%ch 
nástroj& pro tento sektor. Na r&zn%ch 
úrovních mohou mít tyto nástroje r&znou 
podobu, v"etn# regionálních strategií, 
plán& místního rozvoje a národních 
strategick%ch dokument&. .ivotn# 
d&le$it% v%znam i s ohledem na evropské 
strukturální fondy má integrace KKP do 
národních reformních program& a strategií 
strukturálních fond&.

42 www.luovasuomi.fi 
43 www.creativeengland.co.uk 
44 www.creativescotland.com 
45 www.ciforum.sk 
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V%chozím bodem pro KKP jsou strategie v oblastech kultury a podnikání, ale KKP 
jsou rovn#$ spojené s mnoha místními, regionálními a národními strategick%mi 
oblastmi v"etn#:

Existují dv# hlavní varianty, které jsou 
"asto vyu$ívány dopl(kov#. Zaprvé 
zavedení samostatné politiky a strategie 
KKP a zadruhé integrace KKP do mnoha 
dal'ích klí"ov%ch politik a strategií. 
Samostatná strategie KKP na národní, 
regionální nebo místní úrovni m&$e 
slou$it n#kolika zám#r&m, v"etn# zaji't#ní 
holistického p!ístupu pro cel% v%vojov% 
sektor, proto$e je nástrojem pro r&st 
pov#domí a zohledn#ní rys& sektoru. 

Na druhé stran# jsou p!íklady, kdy se 
nezávislé strategii nepoda!ilo p!inést 
pozitivní v%sledky, proto$e nebyla zcela 

integrována do souvisejících strategick%ch 
oblastí. To je obzvlá'+ relevantní pro 
evropské strukturální fondy. Je jen 
n#kolik p!íklad& "lensk%ch zemí, které 
úsp#'n# zahájily podp&rné programy 
evropsk%ch strukturálních fond& pro 
specifickou oblast KKP (nap!. Finsko "i 
Estonsko). V mnoha jin%ch p!ípadech m#ly 
podp&rné mechanismy, které vyu$ily KKP, 
obecn% charakter (nap!. export, podpora 
podnikání, 'kolení, programy pro v%zkum 
a v%voj atd.).

Inovace V'zkum a rozvoj Export 
a internacionalizace

Regionální 
rozvoj

Sociální soudr#nost 
a prosperita Rozvoj klastr$ Ekonomická 

diverzifikace
Vzd%lávání a celo#ivotní 

u"ení

Rozvoj 
cestovního ruchu Branding Trvale udr#iteln' 

rozvoj
Integrace a kulturní 

diverzita
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P&ÍKLAD  

Rozvoj strategií KKP ve Finsku46 

Strategick% rozvoj KKP za"al ve Finsku na 
konci roku 1999, kdy pracovní skupina 
Ministerstva obchodu a pr&myslu47, 
Ministerstva financí, Ministerstva 
zam#stnanosti, Um#lecké rady Finska, 
Finské finan"ní agentury pro technologie 
Tekes48, univerzit a spole"ností 
pod vedením Ministerstva vzd#láníı 
vypracovala zprávu o rozvoji KKP, která 
obsahovala doporu"ení k "innosti. Bylo 
zahájeno n#kolik program& pro rozvoj 
pr&myslu obsahu (nap!. Dota"ní program 
Digidemo v roce 2002).

V roce 2005 Ministerstvo vzd#lání 
ustanovilo pro vyhodnocení 
hospodá!ského dopadu kultury pracovní 
skupinu a v roce 2008 byl uve!ejn#n 

46 www.creativeindustries.f i 
47 V&sou"asnosti Ministerstvo zam$stnanosti a&hospodá!ství 
48  V & sou"asnosti Finská f inan"ní agentura pro technologie 

a&inovace&Tekes 

první satelitní ú"et, kter% vyhodnotil 
hospodá!sk% dopad kultury ve Finsku 
a slou$il jako první dokument mapování.

V období 2004–2006 zve!ejnilo n#kolik 
ministerstev zprávy o KKP – za"al jejich 
regionální a místní rozvoj. Nap!íklad vznikl 
program Kreativní Tampere (Creative 
Tampere, Luova Tampere) pro zrychlení 
r&stu prost!ednictvím interakce mezi 
p!edstaviteli r&zn%ch odv#tví KKP pro 
rozvoj nov%ch kreativních koncepcí. 
)innost pokra"uje v rámci programu 
Open Tampere Programme49 (Otev!en% 
program Tampere).

V roce 2007 ministerstva zve!ejnila 
Strategii rozvoje podnikání v KKP pro 
rok 2015 a Program na podporu exportu 
kultury na období 2007–2011. V rámci 
Národního programu rozvoje ESF pro r&st 
podnikání a internacionalizaci na období 
2007–2013 za"ala v záv#ru roku 2007 
implementace strategie. Národní program 

49 www.luovatampere.fi/eng 
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rozvoje koordinuje Ministerstvo vzd#lání 
a kultury v úzké spolupráci s Ministerstvem 
zam#stnanosti a hospodá!ství. Konkrétním 
cílem programu rozvoje je podpora 
podnikatelsk%ch dovedností samostatn# 
v%d#le"n# "inn%ch osob, za"ínajících 
podnik&, b#$n%ch podnikatel& a mal%ch 
a st!edn# velk%ch firem. Cílem programu 
rozvoje je podpora rozvoje produkt& 
a inovací, podnikání a podnikatelského 
know-how a v%robních i !ídících 
schopností, provád#ní anal%z otázek 
t%kajících se o"ekávan%ch zm#n ve 
v%robním prost!edí a zvy'ování znalostní 
základny v této oblasti.

Projekt Kreativní Finsko (CIF) byl 
jako koordinátor projekt& národního 
rozvojového programu zahájen v roce 
2008. V jeho rámci jsou poskytovány 
informace a slu$by pro tv&rce a v%vojá!e 
v KKP, politiky a klí"ové zainteresované 
skupiny. Publikuje zprávy, fakta a "íselné 
údaje, které podporují pochopení 
a rozvoj kreativní ekonomiky, a poskytuje 
podklady pro prognózy. Ka$doro"ní 

akce a workshopy tvo!í platformu pro 
networking a koordinaci rozvojov%ch 
aktivit na národní a mezinárodní úrovni. 
Projekt CIF je koordinován Aalto 
University School of Economics, mal%mi 
podnikatelsk%mi centry ve spolupráci 
s m#stem Tampere/Kreativní Tampere 
a Cupore, finskou nadací pro v%zkum 
kulturní politiky. Jeho partnery jsou rovn#$ 
Sibeliova akademie, Jyväskylä Regional 
Development Company Jykes Ltd. a m#sto 
Seinäjoki. Projekt pro KKP ve Finsku je 
"áste"n# dotován z ESF.50 

Program podpory exportu kultury 
byl koncipován v období 2005–2007 
a v letech 2007–2011 implementován 
Ministerstvem vzd#lání a kultury, 
Ministerstvem zam#stnanosti 
a hospodá!ství a Ministerstvem 
zahrani"ních v#cí spole"n# se 
zástupci KKP.

50 www.creativeindustries.fi 
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Jeho hlavními cíli jsou:

 rozvoj podnikatelsk#ch aktivit

 posilování klastr" a sítí

 mezinárodní marketing a propagace

 opera$ní prost'edí pro v#voz kultury

 kulturní spolupráce a v#m%na

 rozvoj struktur pro v#voz kultury

Ministerstvo zam#stnanosti 
a hospodá!ství v roce 2008 navrhlo 
strategii rozvoje finské kreativní 
ekonomiky na období 2008–2011. Jejími 
cíli bylo zlep'ení postavení kreativních 
profesionálních pracovník& na trhu práce, 
podpora podnikání a r&st i podpora 
rozvoje produkt& v oblasti podnikání, 
které vyu$ívá kreativního know-how. 
Projekt rovn#$ zaji'+oval v%zkum 
a prognostickou "innost.

Krom# strategie národního rozvoje 
Ministerstvo zam#stnanosti 

a hospodá!ství v roce 2010 rovn#$ 
spustilo Sí+ regionálních tv&rc& a v%vojá!& 
v KKP (Regional Creative Industries 
Developers). Tato sí+ poskytuje podporu 
p!i zlep'ování regionálních vztah& 
a spolupráce a propojuje regiony 
s celonárodní úrovní. Implementace 
rozvoje kreativních pr&mysl& probíhá 
prost!ednictvím zdravého soupe!ení, 
jednání a v%m#ny zku'eností mezi 
odborníky. Jednou z nejoblíben#j'ích akcí 
je LUOTU – meziodv#tvová akce pro firmy, 
v#novaná vytvá!ení sítí (networkingu) 
a utvá!ení partnerství (matchmakingu).

KKP jsou zahrnuty do strategie Evropa 
2020, do Národního programu Finska 
a jsou jednou z priorit vládního programu. 
V souladu s vládním programem má b%t 
struktura finské ekonomiky diverzifikována 
a posílena prost!ednictvím rozvoje 
tradi"n# siln%ch stránek, ale také 
prost!ednictvím r&stu nov%ch sektor&, 
jako jsou slu$by a KKP. V roce 2012 
bude posílena koordinace strategie 
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a spolupráce mezi ministerstvy, regionální 
a lokální úrovní a projekty.

P&ÍKLAD  

Spanish Action Plan to Promote 
the Cultural and Creative 
Industries ('pan%lsk" ak!ní plán 
na podporu KKP)51 

Cílem ak"ního plánu na podporu KKP, 
kter% !ídí 'pan#lské Ministerstvo 
kultury, je poskytovat této oblasti 
hospodá!ství specifickou pé"i. Mimoto 
má ak"ní plán sní$it dopady mezinárodní 
finan"ní krize na tvorbu národního 
bohatství a na zam#stnanost v KKP 
nav%'ením dostupného kreditu pro 
podniky kulturního sektoru, které trpí 
sou"asn%mi 'krty v systému financování. 

Ministerstvo kultury posílilo podporu 
nov%m oblastem kultury, které jsou úzce 
spjaty s novátorstvím a kreativitou, jako je 
design, móda, architektura, reklama, nová 

51  http://www.calameo.com/read/0000753350b1ce9d39fb9 62 www.
eas.ee 

média, videohry a interaktivní um#ní. Do 
podpory jsou krom# toho zahrnuty dal'í 
tradi"ní oblasti: scénická um#ní, vizuální 
um#ní, kulturní d#dictví, film, televize, 
rozhlas, hudba, knihy a noviny.

Plán v roce 2011 vyu$ilo více ne$ 450 
organizací a 150 profesionálních pracovník&, 
byl financován z rozpo"tu ve v%'i 
35 622 000 eur a jeho hlavními cíli bylo:

 podpora digitalizace kulturního 
obsahu, provedení p'esun" 
v systémech grant" a dotací 
Ministerstva kultury p'i$len%ním 
nov#ch sektor" a nov#ch finan$ních 
nástroj", podpora dal&ího vzd%lávání 
pro podnikatele v oblasti kultury, 
podpora ve'ejného/soukromého 
financování, proto!e projekty musí b#t 
z 30 % samofinancovány, roz&i'ování 
jedine$nosti a r"znorodosti 
&pan%lského kulturního d%dictví, 
o!ivení cestovního ruchu v ka!dé obci 
a podpora &pan%lského jazyka
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Ak"ní plán je zalo$en na t!ech hlavních 
druzích akcí:

zlep&ování dal&ího vzd%lávání 
a podpora kreativity – prost'ednictvím 
grant" na dal&í vzd%lávání a cen 
k posílení kreativity ve &kolách, 
podpora digitalizace obsahu a rozvoj, 
upev+ování a internacionalizace 

KKP – prost'ednictvím grant", záruk 
pro podniky, p"j$ek (ve spolupráci 
s oficiálním úv%rov#m ústavem) 
a dal&í vzd%lávání pro podnikatele 
v oblasti kultury (ve spolupráci 
s obchodní komorou), podpora 
neziskov#ch organizací – granty na 
kulturní aktivity a propagaci kulturního 
cestovního ruchu

4.2 Posilování KKP

Úvod

Následující kapitola je v#novaná klí"ov%m prvk&m p!i posilování KKP. 

Pro rozvoj KKP je d&le$ité, aby 
m#ly p!ístup k 'iroké 'kále slu$eb 
a podp&rn%ch mechanism&. Klí"ov%m 
úkolem je ur"it, ve kter%ch p!ípadech 

mechanismus obecné podpory podnikání 
odpovídá specifick%m pot!ebám KKP 
a kdy by m#la b%t zavedena nová, pro tuto 
oblast specifická opat!ení. Tallinn Creative 

POSILOVÁNÍ KULTURNÍCH 
A TV"R$ÍCH ODV%TVÍ 
CÍL: KONKURENCESCHOPNÉ 

A EXPORTUJÍCÍ KREATIVNÍ PODNIKY 

5. 
SÍT# 

A KLASTRY 

4. 
P!ÍSTUP 

K FINAN"NÍM 
PROST!EDK&M

3. 
PODNIKATELSKÁ 

INKUBACE

2. 
HMOTNÁ 

INFRASTRUKTURA 

1. 
VYTVÁ!ENÍ 

KAPACIT 
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Economy Manifesto z roku 2011 (Tallinsk% 
manifest: kreativní podnikání pro kreativní 
ekonomiku 2011, viz p!íloha 5) upozor(uje 
„na specifické prvky a vlastnosti 
podnikání v kreativních pr"myslech 
a jejich kombinaci s p'ístupy, kde taková 
v#jime$nost p'ítomná není. Nap'íklad 
jde o prosazení mo!nosti investovat do 
kreativního podnikání, ov&em o prosazení 
pouze cílené investice tam, kde existují 
reálné d"kazy o selhání trhu s hlavními 
zdroji investic (jako nap'. banky, podílové 
fondy atd.). Nebo jde o zavedení pobídky 
poji&t%ní exportu p'i obchodování 
s kreativním zbo!ím a slu!bami jen tehdy, 
jestli!e je v podobné oblasti podnikání 
slab&í export dolo!en, proto!e jsou 
náklady na poji&t%ní p'íli& vysoké.“
Prioritou by m#la b%t zm#na a úprava 
opat!ení pro v'eobecnou podporu 
podnikání tak, aby zahrnovala i KKP. 
Vyu$ívání ji$ existujících mechanism& 
znamená, $e je k dispozici více finan"ních 
prost!edk& na podporu rozvoje KKP. 
To v'ak vy$aduje zvy'ování pov#domí 
a pokud mo$no úpravu ur"it%ch kritérií 

v existujících programech, aby byly 
v souladu se specifick%mi pot!ebami KKP. 
Zatímco hlavní prvky podpory KKP by 
mohly b%t pokryty opat!eními obecn%mi, 

GRANT PRO MARKETING A EXPORT HLAVNÍ PODP#RNÉ PROJEKTY

INVESTICE DO NOV'CH TECHNOLOGIÍ

GRANT NA OBCHODNÍ VELETRHY

ROZPOZNÁVACÍ ZNAKY

GRANT NA KOMPETEN"NÍ CENTRA 
S CELONÁRODNÍM V'ZNAMEM

PODPORA INKUBÁTOR# KULTURNÍCH ODV$TVÍ, ROZVOJ CENTER 
A SÍTÍ

MENTORSKÉ PROGRAMY

POSILOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI 
V REGIONECH

GRANT START-UP PRO ZA"ÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

PODPORA ROZVOJE ZNALOSTÍ A PROFESIONÁLNÍCH 
DOVEDNOSTÍ

EKOLOGICKÉ SLU$BY ONLINE

VYTVÁ"ENÍ POV$DOMÍ

PARTNERSTVÍ

GRANT PRO MARKETING A EXPORT

MAPOVÁNÍ, V%ZKUM A ANAL%ZY

IDENTIFIKACE SWOT

GRANTY NA PODPORU MARKETINGU 
A KLASTROVÁNÍ V KKP

MODEL 1
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tyto pr&mysly vy$adují rovn#$ prvky, které 
vy$adují specifick% p!ístup.

Nap!íklad Estonsko vyu$ívá v rámci 
svého programu rozvoje KKP pro $ádost 
o integrovan% podp&rn% program model 
„hodnotového !et#zce“ (viz. model 1). 
Model je zalo$en na pyramidovém 
principu, ve kterém se vespod nacházejí 
aktivity pro v(echny (mapování, r#st 
pov%domí), uprost!ed jsou opat$ení 
pro n%které oblasti (rozvoj dovedností, 
inkubace, veletrhy atd.) a na vrcholu 
pak opat$ení pro n%kolik málo oblastí 
(granty, investice, podpora exportu atd.). 
V modelu pro Estonsko je pouze jedno 
specifické opat!ení (Struktura podpory 
KKP), v'echna ostatní opat!ení jsou 
obecná a cílená na v'echny podniky, 
i kdy$ jsou provedeny jisté nutné úpravy 
k za"len#ní KKP. 

Budování kapacit

Budování kapacit pro KKP je nezbytné, 
proto$e funk"ní prost!edí v tomto 

prost!edí rychle upadá a prochází velkou 
strukturální zm#nou. Ke zm#n# dochází 
vzhledem k rychlému technologickému 
rozvoji, zejména digitalizaci a rozvoji 
globálního trhu. Digitalizace vyvolala 
zm#ny distribu"ních cest, co$ na druhou 
stranu vy$aduje nové kompetence 
v podnikáníi samotné tvorby.

Podnikatel&m v oblasti KKP se "asto 
nedostává podnikatelsk%ch dovedností 
v marketingu, !ízení projektu a ve 
v%po"etní technice. Nutné je odborné 
vzd#lávání na v'ech úrovních vzd#lávacího 
systému. Cílem aktivit je poskytování 
dopl(kového 'kolení, poradenství, 
finan"ních slu$eb a rozvojov%ch slu$eb 
(development services) kulturním 
a kreativním pracovník&m a podnikatel&m. 
KKP je t!eba nabízet konzultace a trénink 
pro oblast podnikání, podnikatelsk%ch 
dovedností a rozvoj produkt& a slu$eb. 
Je rovn#$ nutné, aby prost!edníci jako 
mana$e!i, agenti a kuráto!i um#li pomoci 
velmi mal%m podnik&m a samostatn# 
v%d#le"n# "inn%m osobám financovat 
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projekty a nabízet na trhu slu$by 
a produkty jak B2C tak B2B.. 

P&ÍKLAD  

Creative England,52 
(Kreativní Anglie, VB) 

Kreativní Anglie je nová organizace, která 
se v jakékoli "ásti Anglie mimo Lond%n 
v#nuje podpo!e trvale udr$itelného 
r&stu nezávislého kreativního podnikání 
a talent&, na nich$ toto podnikání stojí. 
Byla vytvo!ena v !íjnu 2011, jejím posláním 
je rozvíjet film, televizi, hry a dal'í KKP 
v anglick%ch regionech. Její "innost 
zahrnuje investice do talent&, rostoucích 
podnik&, podporu p!ístupu divák&, 
podporu produkce, zlep'ování inteligence 
trhu a podporu inovací.

Pobo"ky Kreativní Anglie p&sobí 
v Birminghamu, Bristolu, Nottinghamu, 
Manchesteru a Leedsu a jejich "innost 
je postavena na práci regionálních 

52 www.creativeengland.co.uk

screeningov%ch agentur mimo Lond%n 
(nap!íklad organizace South West Screen), 
které posledních deset let pomáhaly 
p!i rozvoji kinematografie, televize, 
interaktivních program&, v%rob# her 
a pr&myslu digitálních médií v anglick%ch 
regionech. Organizace Kreativní Anglie 
dostává ú"elové dotace (grant-in-aid) 
od Britského filmového institutu (BFI, 
British Film Institute) a od jím pov#!ené 
organizace, která rozd#luje loterijní fondy 
pro film do anglick%ch region& mimo 
Lond%n. Rovn#$ zajistila financování 
od Vládního fondu pro regionální r&st 
(Government‘s Regional Growth Fund) 
pro nov% plán investic ve v%'i 5 milion& 
liber na podporu digitálních a kreativních 
spole"ností, soub#$n# s nov%m 
v%zkumn%m projektem, kter% má za cíl 
posilovat ekonomick% profil kreativních 
spole"ností mezi podnikatelsk%mi klastry.

Finsko vyu$ívá existující sí+ stávajících 
center, aby se pot!ebné slu$by dostaly 
blí$e ke klient&m z oblasti KKP. Model 
rafinérie (Refinery Model) nabízí 
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kreativním podnikatel&m subvencované 
konzulta"ní slu$by v rozmezí jednoho a$ 
p#ti dn& na jednu spole"nost. Experti 
z Refinery se setkávají se zástupci 
spole"ností, diskutují o po$adavcích 
pro rozvoj spole"nosti a pomáhají jim 
nalézt odpovídajícího poradce. Refinery 
Registry (Registr rafinérie) obsahuje 
seznam expert&/specialist& na KKP, 
kte!í pokr%vají pot!eby podnik& i rozvoje 
produkt&. V rámci "innosti Refinery 
byla vytvo!ena celonárodní sí+ poradc&. 
Systém je sou"ástí patnácti Center pro 
hospodá!sk% rozvoj, dopravu a $ivotní 
prost!edí (Centres for Economic 
Development, Transport and the 
Environment). Model rafinérie byl vytvo!en 
v rámci programu na období 2000–2006 
a byl financován z ESF53. 

53  http://www.tem.fi/index.phtml?99142_m=99172&s=3924 

Hmotná infrastruktura 
a obnova míst

Pro prohloubení schopnosti KKP 
experimentovat, inovovat a r&st je pot!eba 
podporovat rozvoj p!íslu'né infrastruktury 
na místní, regionální a národní úrovni 
a p!ispívat ke vzniku kreativních komunit:

 KKP pot'ebují sít% a prostor pro 
spolupráci – bu( hmotn#, nebo 
virtuální, do$asn#, nebo stál# – 
mohou pracovat jako profesionální 
centra, je! nabízejí pooling znalostí 
a zdroj", kter# je obzvlá&t% relevantní 
v oblastech charakteristick#ch 
stoupajícím po$tem nezávisl#ch 
podnikatel" a mikropodnik".

 Podniky KKP pot'ebují 
multidisciplinární prost'edí, ve kterém 
mohou snadno a dynamicky tvo'it 
klastry s akademickou obcí a jin#mi 
ekonomick#mi sektory (viz také $ást 
v%novaná vytvá'ení sítí a klastr").

 Staré pr"myslové infrastruktury 
ve m%stech by mohly b#t ideáln% 
p'em%n%ny na podobné inova$ní 
a kreativní klastry, které umoc+ují 
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místní hospodá'sk# rozvoj, regeneraci 
m%st, atraktivitu míst i region" 
a rozvoj venkova.

 V zásad% pot'ebují odborníci z KKP 
rovn%! základní infrastruktury, 
v jejím! rámci mohou rozvíjet svou 
$innost, své kreativní a um%lecké 
my&lenky nebo upoutat publikum. 
V tomto kontextu je t'eba zd"raznit 
klí$ovou úlohu míst kulturního d%dictví 
a kulturních institucí.

P&ÍKLAD  

Temple Bar54, Dublin, Irsko

Temple Bar je kulturní "tvr+ v Dublinu, 
která se nachází na 28 akrech a její$ d#jiny 
sahají do 10. století. V 17. a 18. století 
do'lo k prudkému nár&stu rozvoje 
v%stavby, obchodní "innosti a domácí 
v%roby. Mezi lety 1991-2001 se Temple 
Bar prom#nil v moderní aktivní "tvr+, 
financovanou spole"n# z evropsk%ch 
a ve!ejn%ch státních zdroj& se zna"n%m 
podílem soukrom%ch investic.

54  http://www.tem.fi/index.phtml?99142_m=99172&s=3924 

Dnes se v této oblasti nachází více ne$ 
450 podnik&, z velké v#t'iny mal%ch, 
"asto !ízen%ch jejich majiteli, jejich$ 
obrat dosahuje 700 milion& eur a dal'ím 
p!ísp#vkem je DPH ve v%'i 3 milion& 
eur z podnikání v Temple Baru. Oblast si 
zachovala sv&j p&vodní charakter s 80 
kulturními organizacemi a zástupci KKP, 
které zde sídlí a produkují ka$doro"n# 
tisíce kreativních prací. Temple Bar má 
3000 obyvatel a denn# ho nav'tíví 50 000 
náv't#vník&.

Projekt obnovy byl financován spole"n# 
z ve!ejn%ch zdroj&, strukturálních fond& 
Evropské unie a ze státní pokladny, 
dluhového kapitálu a investic v%znamného 
soukromého sektoru. Vedle financování 
hmotné obnovy oblasti byly z ve!ejn%ch 
finan"ních prost!edk& financovány 
n#které klí"ové projekty, jako nap!íklad 
Independent Cultural Enterpreneurs 
Initiative (Nezávislá kulturní iniciativa 
podnikatel&), která mladé objevující 
se talenty vybavuje podnikatelsk%mi 
dovednostmi, aby dokázali vyu$ít sv&j 
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potenciál a své kreativní spole"nosti 
rozvinout trvale udr$iteln%m zp&sobem.

Celkové investice z ve!ejn%ch prost!edk& 
ve v%'i 54 milion& eur (42,5 milionu 
liber) pocházely ze dvou hlavních zdroj& 
– z Evropského fondu regionálního 
rozvoje (ERDF) a ze státní pokladny 
prost!ednictvím Ministerstva $ivotního 
prost!edí a místní vlády. Dal'ích 63 
milion& eur (49,7 milionu liber) zap&j"ila 
Evropská investi"ní banka a dal'í 
finan"ní instituce. Mimoto byl podle 
odhadu p!ebytek ve v%'i 127 milion& 
eur (101,5 milion& liber) ze soukromého 
sektoru investován v této oblasti do 
rozvoje hotel&, restaurací, ve!ejn%ch 
budov, bydlení, maloobchodních prodejen 
a dal'ích podnik&.

V%zkum ukazuje, $e komplexní a holistick% 
p!ístup ke kulturnímu rozvoji m#l velmi 
pozitivní dopad na samotné kulturní 
organizace a hrál klí"ovou úlohu v rozvoji 
území jako celku. Kvantitativní v%zkum 
ukazuje pozitivní dopad a hospodá!sk% 

v%znam kulturního programu: po"et 
zam#stnanc& pracujících v kulturním 
sektoru se zv%'il z 29 v roce 1993 na více 
ne$ 500 v roce 2001; po"et náv't#vník& 
dramaticky stoupl o více ne$ 752 %, 81 % 
náv't#vník& p!ichází do Temple Baru u$ít 
si zdej'í atmosféru a rozmanitou nabídku 
kulturního vy$ití. Kulturní hledisko u"inilo 
z Temple Baru klí"ovou destinaci, kde 
zahrani"ní náv't#vníci tvo!í 50 %, zatímco 
v roce 1993 to bylo pouze 14 %.

P&ÍKLAD  

Art Factories55, Barcelona, 
'pan%lsko (Um%lecké továrny)

Hlavním cílem této iniciativy je zv%'ení 
po"tu ve!ejn%ch míst pro konání 
kulturních akcí v r&zn%ch um#leck%ch 
oblastech: vizuální um#ní, hudba, 
tanec, cirkus a jiná scénická um#ní. 
P!edpokladem je p!em#na n#kter%ch 
v%jime"n%ch pr&myslov%ch budov 
v Barcelon# na kulturní prostory, které 

55 www.bcn.cat/fabriquesdecreacio 
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budou p!edány um#leck%m skupinám 
a sdru$ením.

O"ekávan%m dlouhodob%m v%sledkem 
iniciativy má b%t mobilizace kreativity 
ve m#st#. Jako iniciativa revitalizace 
a posilování specifika m#sta je sí+ 
„um#leck%ch továren“ roz'í!ena v p#ti 
m#stsk%ch obvodech (Barcelona má deset 
obvod&). V sou"asnosti existuje sedm 
pr&myslov%ch objekt& p!em#n#n%ch na 
kulturní centra, která zcela nebo "áste"n# 
vyvíjejí "innost: Fabra i Coasts, El Graner 
de la Philips, La Seca, La Central del Circ, 
La Nau Ivanow, L‘Ateneu Popular 9 Barris 
a Hangar.

Na jedné stran# poskytuje sí+ 
Art Factories odborník&m i ob"an&m 
obecn# prostory, které pot!ebují pro 
rozvoj kreativity v nejum#le"t#j'ím 
slova smyslu, na stran# druhé se stává 
nástrojem dal'ího 'í!ení kreativity 
v r&zn%ch "tvrtích, je$ napomáhá 
revitalizaci v oblastech s p!em#n#n%mi 
pr&myslov%mi budovami. Krom# toho 

je t!eba poukázat na to, $e program 
Art Factories je implementován v úzké 
sou"innosti s podporou poskytovanou 
hustému p!edivu soukrom%ch 
a nezávisl%ch iniciativ a m#stsk%m 
prostorám, které po mnoho let plnily 
základní úlohu p!i podporování práce 
nejv%razn#j'ích tv&rc&.

M#stská rada v Barcelon# plní 
trval% závazek v&"i rozvoji projektu: 
prost!ednictvím m#stského Kulturního 
institutu (Institute of Culture) !ídí iniciativu 
a poskytuje koncep"ní potenciál a hlavní 
finan"ní zdroje. V sou"asné dob# mohou 
p!em#n#né pr&myslové objekty vyu$ívat 
dal'ích a$ 30 000 metr& "tvere"ních 
plochy, na ní$ u$ probíhá mnoho 
kulturních a um#leck%ch projekt&, v$dy 
v úzké spolupráci s místním kulturním 
sektorem. *ízení n#kter%ch takov%ch 
budov ji$ p!evzala sdru$ení a skupiny, 
které je vyu$ívají. Katalánská cirkusová 
asociace (Catalan Association of Circus) 
!ídí nap!íklad La Central del Circ. Projekt 
Art Factories je pro Barcelonu v%znamn%m 
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nov%m zp&sobem poskytování podpory 
kulturní sfé!e m#sta v oblastech 'kolení, 
tvorby, produkce a v%zkumu.

Inkubace kreativního 
podnikání

Mnoho zemí, region& a m#st 
nap!í" Evropou investovalo do fyzick%ch 
míst, jako jsou centra pro KKP. Zdá se 
v'ak, $e jen n#kter%m se poda!ilo vytvo!it 
inkubátory. Hlavní rozdíl je v tom, $e 
inkubátory kladou d&raz na kvalitu a r&st 
nájemc&, i kdy$ to m&$e znamenat, $e 
n#které prostory z&stanou prázdné. Slu$by 
inkubátoru obvykle zahrnuté do balí"ku 
a nevyu$ité "tvere"ní metry znamenají, $e 
náklady inkubátoru jsou vy''í ne$ náklady 
na b#$né prostory. Z toho d&vodu je "asto 
vlastní a !ídí m#sta, ale rovn#$ univerzity 
a ve!ejn#-soukromá partnerství. Mnohá 
z nich s úsp#chem vyu$ila k zalo$ení, 
rozvoji a vytvo!ení sítí t#chto inkubátor& 
financování z ERDF a ESF.

Pro kulturní a kreativní inkubátory 
neexistuje jednotná definice nebo kritéria. 
Li'í se velikostí, umíst#ním, provozními 
zásadami a ve v%b#ru nájemn%ch 
spole"ností. N#které inkubátory se 
soust!edí spí'e na kulturní operátory 
(nabízejí jim sídlo), jiné se zam#!ují 
v%hradn# na kreativní podnikatele nebo 
ur"ité klastry spole"ností, jako nap!íklad 
herní spole"nosti. Stále více b#$n%ch 
podnikatelsk%ch inkubátor& zva$uje 
mo$nost p!ijímání kreativních podnikatel& 
do sv%ch program&, ale patrná je pot!eba 
rozvoje specializovan%ch inkubátor& pro 
KKP, a to ze t!í hlavních d&vod&:

 KKP obecn% hledají inspirující !ivé 
prost'edí pro svou práci.

 KKP pot'ebují speciální poradenské 
slu!by, které zohled+ují jejich 
specifické pracovní modely.

 KKP $asto pracují na bázi prototyp" 
nebo projekt" a profitují ze stejn% 
sm#&lejících spolunájemník" z jin#ch 
obor" KKP, které vytvá'ejí synergie 
a nové podnikatelské p'íle!itosti.
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P&ÍKLAD  

Kreativní inkubátory v Estonsku

Estonská národní strategie pro vyu$ívání 
Strukturálních fond& pro období 2007–2013 
identifikovala kreativní inkubaci jako jeden 
z klí"ov%ch prvk& podpory podnikání 
v KKP a vytvá!ení p!ízniv%ch podmínek 
pro za"ínající spole"nosti. Kreativní 
inkubátory vytvá!ejí a provozují ú!ady 
místních samospráv a vzd#lávací instituce. 
Financování EU pokr%vá investice 
do infrastruktury, vybavení a "ást 
b#$n%ch náklad&.

Tallinn Creative Incubator (Tallinsk% 
kreativní inkubátor)56 byl otev!en 
v roce 2009 a je jedním ze t!í 
inkubátor& fungujících prost!ednictvím 
Tallinn‘s Business Support and Credit 
Management Foundation (Nadace 
Tallinnu pro podporu podnikání a !ízení 
úv#r&). Jejím posláním je poskytování 
inkuba"ní slu$by p!i zakládání podnik& 
56 www.esa.ee 

v rámci KKP. Hlavním cílem inkubátoru 
je zv%'ení konkurenceschopnosti 
v podnikatelském prost!edí mal%ch 
a st!edních firem pomocí vytvo!ení jemné 
infrastruktury: mechanismy spolupráce 
a sou"innosti, podpora rozvoje a v%vozu. 
Inkubátor je umíst#n v historické budov# 
módního maloobchodního centra, které 
v sou"asnosti zahrnuje více ne$ 30 nov# 
zalo$en%ch podnik& se zastoupením 
v'ech kreativních oblastí: návrhá!ství 
'perk&, um#lecké sklá!ství, grafické 
návrhy, fotografie, um#lecká !emesla, 
reproduk"ní um#ní atd. Velká v#t'ina 
sestává z módního návrhá!ství, interiérové 
architektury a 3D/4D animací. Tallinsk% 
inkubátor dostal v roce 2010 druhé 
nejvy''í ocen#ní Best Science Based 
Incubator pro inkubátor, kter% kombinuje 
podnikání s kreativitou a kulturou (devátá 
v%ro"ní konference o Science Based 
Incubation of the Technopolicy Network 
– o Inkubaci sít# technické pomoci 
na v#deckém základ#57).

57  www.artsmanagement.net/index.
php?module=News&func=display&sid=1404 
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Tartu centrum pro KKP58 bylo zalo$eno 
v roce 2009 m#stskou radou. Centrum 
funguje jako koordinátor KKP v Tartu 
a ji$ním Estonsku poskytováním 
odpovídajících informací a 'kolení 
pro KKP; právního a ekonomického 
poradenství pro kreativní podnikatele 
a rovn#$ podnikatelsk%ch inkuba"ních 
(i preinkuba"ních) slu$eb. Po dokon"ení 
v'ech renova"ních prací bude Tartu 
centrum pro KKP poskytovat prostor 
a$ pro 40 spole"ností nabízejících 
zam#stnání a$ pro 100 pracovník&. 

V pr&b#hu období plánování byla 
my'lenka na za"len#ní kreativních 
podnikatelsk%ch inkubátor& do národního 
inkuba"ního programu zamítnuta, 
proto$e nebyla k dispozici dostate"ná 
dokumentace a znalosti, co se t%"e 
nového typu inkubátor&. Z tohoto d&vodu 
bylo rozhodnuto investovat do kreativních 
podnikatelsk%ch inkubátor& z programu 
pro KKP. Po úsp#'ném spu't#ní 
t!í r&zn%ch kreativních inkubátor& 

58 www.lmk.ee/eng 

a v%sledcích za období let 2009–2011 
bylo rozhodnuto o za"len#ní kreativních 
inkubátor& do celkového inkuba"ního 
programu pro rok 2012.

P&ÍKLAD  

Kreativní továrna v Rotterdamu, 
Nizozemsko

Staré obilné silo v zanedbané oblasti 
bylo m#stem Rotterdam za 6 milion& eur 
p!em#n#no na podnikatelsk% inkubátor. 
Tato kreativní továrna byla otev!ena 
v kv#tnu 2008 jako jeden z prvních 
spolupracujících prostor& v Evrop#. 
Inkubátor spojuje více ne$ 70 kreativních 
podnikatelsk%ch firem do jedné budovy 
a napomáhá jim v rychlej'ím r&stu 
prost!ednictvím partnerství podnikání, 
vzd#lávacích spole"ností a vládních 
institucí. Mezi partnery pat!í Rabobank 
(komer"ní banka), KPMG (ú"etnictví 
a poradenství), ARA (reklamní agentura), 
HOPE Erasmus University & Technical 
University of Delft, Hogeschool Rotterdam 
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& Albeda College (vy''í a ni$'í odborné 
vzd#lávání), Vestia (bytové dru$stvo), 
Pact op Zuid (místní rozvoj) a Rotterdam 
Philharmonic Orchestra (p!ístup 
k nov%m sítím).

Od !íjna 2011 slou$í kreativní továrna 
74 spole"nostem, n#které jsou 
v soukrom%ch kancelá!ích, ale v#t'ina 
v otev!en%ch prostorách pro t!i a$ dvanáct 
firem. Spole"nosti pronajímají stoly místo 
"tvere"ních metr&, náklady jsou velmi 
nízké. Cena za"íná u$ na 111 eurech 
na osobu za m#síc, jsou v ní zahrnuty 
ve'keré náklady jako topení, elekt!ina, 
vysokorychlostní internet, recepce 
s bezpe"nostním systémem, zasedací 
místnosti, 'kolení a zprost!edkování 
zakázek. Nízká cena je umo$n#na 
finan"ními p!ísp#vky partner& kreativní 
továrny. Nejsou zavedeny $ádné dotace, 
!ídící spole"nost je v soukromém 
vlastnictví a budovu si pronajímá od 
m#sta Rotterdam. 

P!ístup k finan#ním 
prost!edk$m

KKP, zejména malé a st!ední podniky, 
"elí nesnázím p!i získávání p!ístupu 
k finan"ním prost!edk&m nezbytn%m pro 
své "innosti, a to jak úv#r&, tak vlastního 
kapitálu. Zatímco toto je spole"n% problém 
mal%ch a st!edních podnik& v'eobecn#, je 
situace zna"n# hor'í pro ty, které pracují 
v KKP, a to z následujících d&vod&: 

KKP siln% spoléhají na nehmotn# 
majetek (zejména du&evní vlastnictví), 
kter# obvykle není zohledn%n 
v ú$etnictví.

Na rozdíl od ostatních pr"myslov#ch 
v#robk" produkty KKP obecn% 
nespadají do hromadné v#roby – na 
ka!d# film, knihu, operu $i videohru 
lze nahlí!et jako na unikátní prototyp.

V mnoha p'ípadech finan$ní 
po!adavky firem z KKP nejsou pro 
banky dostate$n% v#znamné, aby 
pro n% hledaly komer$n% p'im%'en% 
zajímavá 'e&ení a ujaly se anal#z 
projekt", rozpracovávaly své expertizy 
na poli, které je stále nahlí!eno jako 
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rizikové, a vytvá'ely specializované 
slu!by pro KKP, je! by respektovaly 
specifické modely podnikání 
v této oblasti.

KKP $elí specifick#m v#zvám p'i snaze 
o dosa!ení investi$ní pohotovosti, 
zejména v dob%, kdy si musí najít 
inovované podnikatelské modely pro 
nové digitální prost'edí.

Na tomto pozadí vyvstává klí"ová 
role, která má b%t sehrána státními 
orgány – zejména regionálními ú!ady 
– p!i stimulování soukrom%ch investic 
a p!i podpo!e partnerství ve!ejného 
a soukromého sektoru slou$ícího ve 
prosp#ch mal%ch a st!edních podnik& 
v KKP, p!edev'ím prost!ednictvím 
garan"ních mechanism& nebo rizikov%ch 
investi"ních fond&. 

Iniciativy JEREMIE a JASMINE ji$ umo$nily 
"lensk%m stát&m a region&m vyu$ívání 
strukturálních fond& zavád#jících do 
podnikání finan"ní plány. Advantage 

Creative Fund59 v Birminghamu a VC 
Fonds Kreativwirtschaft60 v Berlín# jsou 
dva p!íklady takov%ch plán&, zacílen%ch 
specificky na malé a st!ední podniky. 
P!í'tí generace strukturálních fond& by 
m#la zv%raznit roli inova"ních finan"ních 
nástroj& a zv#t'it jejich rozsah vytvo!ením 
flexibiln#j'ích a ú"inn#j'ích rámc& 
jejich implementace.61

59  Investice tohoto fondu pokryly  KKP ve velkém rozsahu po-
"ínaje filmovou produkcí pro anima"ní studia p!es orchestry 
a&softwarové firmy a% po televizní spole"nosti a&nová média. 
Advantage Creative Fund provedl 81 investic do 55 kreativ-
ních podnik( ve West Midlands a&investoval 5,4&milionu liber 
(www.advantagecreativefund.co.uk). 

60  Tento fond je spole"ná iniciativa Investitionsbank Berlin 
(IBB) a&státního fondu Berlína. Jeho objem "iní 30 milion( 
eur a& je "áste"n$ podporován Evropsk#m fondem pro re-
gionální rozvoj (ERDF) Evropské unie (http://www.ibb–bet.
de/vc_fonds_kreativ.0.html?&L=1). 

61  Viz také kapitola o& Nástrojích f inan"nictví ve sm$rnici ke 
Strategiím regionální inovace pro inteligentní specializace; 
web viz poznámka pod "arou 23. 
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P&ÍKLAD  

Kreativní agentura m%sta Víde), 
Rakousko62

Departure je víde(ská agentura pro KKP 
podporující víde(ské firmy a zakladatele 
spole"ností v následujících oblastech: 
trh s um#ním, architektura, audio-video, 
design, móda, multimédia a vydavatelství.

)ty!i programy financování jsou 'ité na 
míru pro r&zné po$adavky $adatel&, co 
se t%"e obsah& i ekonomického hlediska. 
Financování probíhá ve form# nevratn%ch 
p!ísp#vk& a odpovídá "ástce od 20 000 
do 200 000 eur na projekt po dobu jeho 
trvání na jeden a$ t!i roky. Agentura 
Departure se se sv%m programem 
financování zam#!uje na ekonomicky 
orientované podnikatelské "innosti na poli 
KKP, ale také na rozvoj a podporu opat!ení 
pro nové kreativní a inovované produkty; 
postupy a slu$by p!i rozjezdu sériové 
v%roby; poradenské slu$by pro projekty 

62 www.departure.at/en 

umo$(ující progresivní r&st i získání 
znalostí a zakládání firem. Opat!ení jsou 
p!ijímána s cílem zlep'ení struktur pro 
kreativní podniky a úsp#'nou distribuci 
a vyu$ívání jejich produkt& a slu$eb. 
Agentura Departure povzbuzuje spolupráci 
mezi kreativními podniky a tradi"ními 
odv#tvími, aby do'lo na obou stranách 
k posílení konkurenceschopnosti. 

P&ÍKLAD  

CultuurInvest, Belgie63

Nezávisl% investi"ní fond !ízen% PMV nv 
(investi"ní holding vlámské vlády) byl 
spu't#n na konci roku 2006 a poskytuje 
rizikov% kapitál podnikatel&m v KKP 
Vlámska. Prost!ednictvím p&j"ek nebo 
men'inového podílnictví ve spole"nostech 
pomáhá kreativním podnikatel&m 
v realizování ambiciózních plán& r&stu. 
Fond CultuurInvest klade d&raz na 
ty podnikatele, kte!í jsou zam#!eni 
na komer"ní rozvoj a r&st pomocí 

63 www.pmv.eu/en/services/cultuurinvest 
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dopl(kov%ch nebo mnohoodv#tvov%ch 
zdroj& p!íjmu a vedlej'ích pen#$ních tok&. 
P!i r&stu a pen#$ních tocích klade rovn#$ 
d&raz na splácení p&j"ek a úrok&. Fond 
úsp#'n# zapojil p!ídavné spolufinancování 
ostatních soukrom%ch investor& a bank. 
M&$e té$ investovat do nov%ch médií 
a po"íta"ov%ch her, audiovizuálního 
odv#tví a digitálního designu, hudebního 
pr&myslu a koncert&, designu a módního 
návrhá!ství, ti't#n%ch médií a grafického 
designu, vydavatelství a knihkupectví, 
hudebního a reproduk"ního um#ní, do 
distribuce v rámci v%tvarného um#ní, 
sd#lovacích prost!edk& a reklamy, 
architektury a kulturního d#dictví. 

P&ÍKLAD  

Cultuur–Ondernemen, 
Nizozemsko64 

Nadace podporuje a vede um#lce 
i kreativní a kulturní organizace, aby 
p!ipisovali sv&j kapitál z kreativní 
"innosti na optimální komer"ní vyu$ití. 
Shroma$,uje a sdílí znalosti z KKP 
a dává dohromady um#lce, tv&rce, 
kulturní instituce, spole"nosti a sociální 
organizace. Nadace také poskytuje 
p&j"ky s velmi nízkou úrokovou sazbou 
um#lc&m a tv&rc&m, nabízí trénink, 
'kolení a vzd#lávání, vzd#lávání p!i práci, 
rozvoj trhu a vytvá!ení sítí, finan"ní 
podporu, poradenství, vyhledávání 
poradc& a p!edsed& nebo pr&zkumné 
a informa"ní slu$by.

64 www.cultuur–ondernemen.nl/web/co–en/index 



PRACOVNÍ PLÁN PRO KULTURU NA OBDOBÍ 2011–2014 – STRATEGICKÁ P!ÍRU"KA

59

P&ÍKLAD  

IFCIC, Institut pro financování 
filmu a KKP, Francie65

Specializovan% úv#rní ústav IFCIC byl 
pov#!en Ministerstvem pro kulturu 
a sd#lovací prost!edky a Ministerstvem 
financí, aby p!ispíval na rozvoj KKP ve 
Francii usnad(ováním získání bankovního 
financování pro subjekty z t#chto odv#tví. 
Neutrální a nezávislá organizace IFCIC 
je soukromou spole"ností s ru"ením 
omezen%m, která byla pov#!ena slu$bou 
obecného zájmu. Kapitál spole"nosti 
vlastní francouzské banky a velké ve!ejné 
finan"ní instituce (Caisse des Dépôts 
a OSEO) a stát Francie.

65  www.ifcic.fr. Podobn# institut v& roce 2000 vytvo!il Parlament 
Katalánie na pomoc rozvoji audiovizuálním spole"nostem ve své 
zemi – Institut Català de les Industries Culturals. Od té doby byl 
klí"ov#m faktorem pro vyjád!ení v'ech nutn#ch opat!ení posilu-
jících KKP prost!ednictvím dialogu, nov#ch pravidel pro f inan-
cování, podpory exportu kulturní produkce a& pro zaji't$ní své 
prezentace na domácím trhu (www.cine–regio.org/members/
institut_catala_de_les_industries_culturals). 

Obeznámenost institutu IFCIC s KKP 
a vztahy s odborníky stejn# jako 
profesionální sít# mu umo$(ují vést 
hloubkové anal%zy rizika subjekt&, 
které usilují o financování. P&j"ky 
zaru"ené institutem IFCIC kryjí v#t'inu 
pot!eb spole"ností ve v'ech etapách 
jejich rozvoje. 

Banky, spolupracující s institutem 
IFCIC, poskytují nejen finan"ní záruku 
v p!ípadech, $e by firmy neusp#ly, ale také 
anal%zy rizik, které jsou specifické pro 
KKP, zejména co se t%"e krátkodob%ch 
p&j"ek na filmové a audiovizuální projekty. 
Institut IFCIC pomáhá podnikatelsk%m 
firmám v získání finan"ního krytí na 
projekty ze sv%ch bank a nabízí vlastní 
finan"ní expertizu. Institut IFCIC ru"í 50 % 
obdr$en%ch p&j"ek, tak$e kdy$ spole"nost 
zkrachuje, bankovní ztráty jsou sní$eny 
na polovinu. 
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P&ÍKLAD  

Um%leck" investi!ní fond 
pro KKP, Belgie66

Fond St’Art Investment Fund je unikátní 
finan"ní nástroj v Bruselu a Valonsku 
ur"en% na podporu rozvoje KKP. S alokací 
16 milion& eur je produktem spojeného 
úsilí Valonského regionu a Valonsko- 
-bruselské federace.

Fond St’Art je zam#!en na malé a st!ední 
podniky v"etn# neziskov%ch organizací 
a p!ispívá na zakládání spole"ností, na 
rozvoj stávajících struktur a na to, aby 
se nap!íklad ujímaly nov%ch projekt&, 
vytvá!ely nové produkty a dob%valy nové 
trhy. Fond poskytuje financování ve form# 
p&j"ek a investic. 

Cílem je také ovlivn#ní bank a privátních 
investor&. Fond St’Art úzce spolupracuje 
s ve!ejn%mi institucemi a regionálními 
investi"ními fondy, proto fond dopl(uje 

66 www.start–invest.be/Introduction?lang=en 

(a nikoliv nahrazuje) ostatní stávající 
mechanismy financování a p!ípadné 
ve!ejné dotace.

Existují r&zné typy intervence v souladu 
s po$adavky spole"nosti a charakterem 
jejích investic. Fond St’Art je zapojen do 
financování kreativních spole"ností hlavn# 
prost!ednictvím p&j"ek. Doba p&j"ky 
je stanovená p!ípad od p!ípadu, její 
minimální v%'e je stanovena na 50 000 
eur. Mimoto fond intervenuje v rámci 
de minimis. Fond St’Art není zapojen do 
financování jednorázov%ch kulturních 
nebo kreativních projekt&. 

Vytvá!ení sítí a klastr$

)innosti klastr& a sítí vytvá!ejí 
mosty mezi r&zn%mi zú"astn#n%mi 
stranami: souvisejícími odv#tvími, KKP, 
akademickou obcí, ve!ejn%mi institucemi, 
spole"nostmi a investory. Klastr by bylo 
mo$né definovat jako shluk v%robc&, 
vzd#lávacích a v%zkumn%ch institucí, 
finan"ních institucí a jin%ch soukrom%ch 
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a vládních organizací propojen%ch 
vazbami r&zn%ch typ&. Pot!eba vytvá!ení 
klastr& v KKP p!irozen# vyvstává, proto$e 
spole"nosti v t#chto odv#tvích jsou 
obvykle mikropodniky, které kooperují 
na projektové bázi. Ka$d% p!iná'í svou 
specifickou expertizu a ú"elem klastru 
je, aby se toto spojení vyvinulo z ad hoc 
projektového v dlouhodobé partnerství. 

Siln#j'í klastry mezi podniky zvy'ují 'anci 
spole"ností na obchodní p!íle$itosti. 
Fyzické prostory – nap!íklad inkubátory 
– vytvá!ejí jednomístn% klastr, ale v rámci 
oblasti nebo zem# mohou b%t klastry 
nebo sít# také zalo$eny. Klí"ov% faktor 
úsp#chu je rovn#$ dostate"ná rozmanitost 
v síti tak, aby interakce vedla k v%m#n# 
znalostí a obchodu. Fungující sít# pracují 
dlouhodob#, ale sou"asn# jsou dynamické 
a flexibilní, posilují místní vazby a rovn#$ 
poskytují platformu po export. Sít# 
obvykle zapojují místní a regionální 
partnery a m#ly by b%t zapojeny do 
inova"ní strategie. Tímto zp&sobem jsou 

také podporovány cíle regionálního r&stu 
a cíle zam#stnanecké politiky.

P&ÍKLAD  

Addict: Kreativní pr#mysly, 
Portugalsko67

Addict je agentura pro rozvoj KKP, 
která zastupuje klastr severní oblasti 
Portugalska. Je to rovn#$ asociace, která 
zastupuje v sou"asnosti více ne$ 100 
firem, institucí a jednotliv%ch odborník& 
v rámci KKP. Agentura Addict je platforma, 
která prost!ednictvím 'í!ení znalostí, 
informací, podporou a koordinací KKP 
p!ispívá k rozvoji podnikání a ekonomiky.

Následn# po makroekonomickém 
pr&zkumu Klastru pro rozvoj KKP 
v severní oblasti i agentura Addict 
p!edstavila strategick% a ak"ní program, 
obojí bylo schváleno *ídicím orgánem 
opera"ního programu Autoridade 
de Gest o do Programa Operacional 

67 http://www.addict.pt 
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Factores de Competitividade (POFC) 
jako sou"ásti Strategie kolektivní 
v%konnosti (Estratégias de Eficiência 
Colectiva, EEC) v rámci Uznání 
konkurenceschopnosti a technologick%ch 
center a ostatních klastr&. 

Na léta 2012–2013 p!edstavila agentura 
Addict novou strategii, která vysv#tluje 
své strategické osy a definuje klí"ové 
programy strukturující její "innost. Ka$dá 
ze t!í strategick%ch os Lidé, Ekonomika 
a Místa odpovídá t!em pilí!&m, které 
spo"ívají v trvale udr$itelném, kreativním 
klastru s p!idanou hodnotou. T!emi 
hlavními cíli jsou:

p'ispívat k valorizaci kreativních zdroj" 
(individuální kreativita)

p'ispívat k ekonomice zalo!ené 
na talentu a kreativit% 
(podnikatelská kreativita)

p'ispívat k lep&ímu a rozsáhlej&ímu 
kritickému plánování m%stsk#ch 
seskupení a k atraktivit% oblasti 
(m%stská kreativita)

P&ÍKLAD  

Evropská kreativní 
podnikatelská sí*68 

Evropská kreativní podnikatelská sí+ 
(ECB Network) je nadace zalo$ená 
jedenácti evropsk%mi organizacemi, 
které pracují v rámci evropsk%ch KKP. 
Posláním sít# ECB je vytvo!ení efektivního, 
p!ístupného a úsp#'ného jednotného 
trhu pro podnikatele v rámci KKP. Sí+ 
ECB dodává v#t'inu sv%ch slu$eb mal%m 
spole"nostem, nap!íklad média a design. 

Hlavní cíle sít# ECB jsou následující: 
spojení podnikatel& v KKP s ostatními 
odv#tvími, aby více obchodovali, vytvá!eli 
(p!eshrani"ní) p!ístup k investor&m, 
dodávali nejnov#j'í a pro KKP 

68 www.ecbnetwork.eu 
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specifické informace o místních trzích 
a potencionálních partnerech a rozvíjeli 
podnikání v KKP pro "lenské státy 
Evropské unie a evropské instituce.

Sí+ ECB provádí "ty!i hlavní "innosti:

Kontakt – místní kontaktní body 
poskytují nejnov%j&í informace 
z místních trh" a sí* pro podnikatele.

V#m%na – kreativní $tvrti, sídla 

a inkubátory nabízejí práci a/
nebo !ivotní prostor spole$nostem 
a organizacím.

On-line komunita – podporování 
mezinárodních vazeb, v#m%ny 
a mezinárodního obchodu a informování 
o akcích, ocen%ních a nabídkách 

Kreativní obchodní mise – spole$nosti 
a organizace spojují síly za ú$elem 
náv&t%vy nového trhu nebo zvou firmy 
na sv"j trh.

4.3 Vedlej&í ú"inky KKP (spill–over effects)

Úvod

KKP dávají vzniknout mnoha r&zn%m 
typ&m pozitivních vedlej'ích ú"ink& 
na ekonomiku a spole"nost jako celek 
– od inspirace a $ivení kreativního 
a inovovaného podnikatelství a$ po 
navrhování nov%ch ve!ejn%ch slu$eb 
v p!eprav# nebo nové vztahy mezi 
pacienty a zdravotnick%m personálem; 
od podpory inovací v jin%ch odv#tvích 
ekonomiky a$ po posuny v chování "i 

podporování digitálních prost!edk& a sítí; 
od podporování cestovního ruchu více 
orientovaného na kvalitu v regionech 
a m#stech a$ po napomáhání sociální 
regeneraci sociáln# deprivovan%ch oblastí 
a netradi"ní formy v%uky; od návrhu 
my'lení ve v'ech typech prost!edí s cílem 
vyu$ití kultury a kreativity jako !ídicího 
nástroje pro zlep'ení pracovních vztah& ve 
spole"nostech atd.
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Následující oddíl nabízí n#kolik p!íklad& 
region&, které nalezly zp&sob, jak 
podporovat takové vedlej'í ú"inky. 

KKP a inovace, produktivita 
a podporování ostatní 
ekonomiky

Evropská unie financuje n#kolik 
projekt& pokra"ujících v zohled(ování 
rozvíjejících se vazeb mezi KKP 
a podniky z jin%ch odv#tví. Nap!íklad 
projekt Kaleidoskop ve Finsku pobízí ke 
spolupráci a vytvá!í inova"ní sí+ mezi 
KKP a odv#tvími námo!ních slu$eb 
a zpracování kov&. Project Cinergy (hlavní 
partner Västernorrland, -védsko) vytvá!í 

podmínky pro r&st a pracovní p!íle$itosti 
prost!ednictvím projekt& vzájemné 
spolupráce. Region Kainuu ve Finsku se 
soust!e,uje na pilotní modely nového 
podnikání mezi KKP, potraviná!sk%m 
pr&myslem a cestovním ruchem.

VEDLEJ#Í Ú$INKY 
CÍL: SPOJIT KKP SE ZBYTKEM 

SPOLE"NOSTI A EKONOMIKY

INOVACE 
A PRODUKTIVITA

VZD#LÁVÁNÍ 
A CELO$IVOTNÍ U"ENÍ

SOCIÁLNÍ INOVACE 
A PROSPERITA

CESTOVNÍ RUCH 
A BRANDING

REGIONÁLNÍ ROZVOJ
TRVALÁ UDR$ITELNOST 
$IVOTNÍHO PROST!EDÍ 
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ZDROJ  

Klí! k systému „Creative 
Credits“69, Spojené království 
(NESTA, 2011)

„Creative Credits“ je systém voucher&, 
kter% umo$(uje mal%m a st!edním 
podnik&m, aby m#ly u$itek z expertizy 
a inova"ního potenciálu britsk%ch 
kreativních podnik&. Systém byl 
zaveden v manchesterském regionu 
v severozápadní Anglii v období od 
zá!í 2009 do zá!í 2010. Klí" k systému 
„Creative Credits“ popisuje nov% model 
podpory inovací a r&stu v rámci mal%ch 
a st!edních podnik&, stimuluje inovace 
nákladov# efektivního p!ístupu a navrhuje 
základní podmínky, jak si m&$ete 
nastavit a provozovat sv&j vlastní systém 
„Creative Credits“.

Navíc je zde doporu"eno, abyste sledovali 
v%voj inova"ních voucher&, sou"ásti 

69  www.nesta.org.uk/about_us/assets/features/
guide_to_creative_credits 

European Creative Industries Alliance 
(Evropského sdru$ení KKP), financovaného 
v rámci EU Competitiveness and 
Innovation Programme (Programem EU 
pro konkurenceschopnost a inovace) 
s jeho "ty!mi projekty zahájen%mi práv# 
v roce 2012.

P&ÍKLAD  

Creative Industries Innovation 
Fund (Inova!ní fond pro KKP)70, 
Um%lecká rada Severního Irska, 
Spojené království

Podporování inovací, v%zkumu a rozvoje 
a kreativity je vrcholná priorita p!i 
p!estavb# a znovuvyrovnání ekonomiky 
Severního Irska, zahrnuje podporu 'ir'í 
inova"ní agendy za"le(ující spolupráci 
podnik& a mezi podniky, akademickou 
obcí a ve!ejn%m sektorem. Ministerstvo 
kultury, um#ní a volného "asu (DCAL) je 
vládní instituce zodpov#dná za KKP, která 
zajistila financování pilotního Inova"ního 

70 www.artscouncil–ni.org/award/innovation.html 
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fondu pro KKP (CIIF) pro období 2008–
2011. Fond byl spravován Um#leckou 
radou Severního Irska a podporoval 
133 podnik& a 23 odv#tvov%ch projekt& 
pro rozvoj. Priority akce pod t#mito 
obsáhl%mi tématy byly následující: inovace 
v podniku prost!ednictvím lidí a inovace 
prost!ednictvím odv#tvové infrastruktury 
a znalostí. DCAL investuje v pr&b#hu 
let 2011–2015 dal'í 4 miliony liber na 
pokra"ování r&stu a rozvoje KKP. To bude 
zahrnovat Creative Industries Innovation 
Fund (CIIF 2) s pozm#n#n%m zam#!ením 
a poskytne podporu pro inova"ní rozvoj 
komer"n# $ivotaschopného obsahu, 
produkt&, slu$eb a zku'eností schopn%ch 
konkurovat na globálních trzích. CIIF 2 je 
spravován Um#leckou radou Severního 
Irska a podporován Northern Ireland 
Screen – vládou podporovanou v&d"í 
agenturou v Severním Irsku pro film, 
televizi a odv#tví s digitálním obsahem 
– a dále je podporován asociací Digital 
Circle, co$ je asociace spole"ností 
zab%vajících se digitálním obsahem, která 

pracuje na rozvoji dovedností a investic do 
zaji't#ní dlouhodobé prosperity. 

Kulturní a kreativní odborníci mohou 
b%t stejn# jako kreativní podniky pro 
spole"nosti v tradi"ních odv#tvích 
velmi u$ite"ní, zejména p!i p!ekonávání 
r&zn%ch typ& v%zev, jim$ "elí, v"etn# 
zále$itostí t%kajících se rozvoje produkt&, 
inovace, komunikace, rozvoje lidsk%ch 
zdroj& a mezikulturního dialogu atd. 
Krom# 'védského seskupení TILLT 
je v Evrop# !ada podobn%ch aktivit, 
nap!íklad ArtGoesWork71 (zalo$ená 
na d!ív#j'ím projektu Life@Work72) 
a TAIKA73 (ob# z Finska, financované ESF) 
nebo Arts & Business74 (ze Spojeného 
království), které nabízejí podobné slu$by.

71 http://www.novia.fi/artgoeswork/what–we–do
72 http://web.novia.fi/lifeatwork 
73 http://www.taikahanke.fi/etusivu
 74 http://artsandbusiness.org.uk 
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P&ÍKLAD  

TILLT, 'védsko75

Svaz TILLT je mezinárodn# uznávan%m 
p!íkladem úsp#'n# vybudovaného 
kreativního seskupení na pracovi'ti. 
Jedná se o 'védskou organizaci zalo$enou 
v Gothenburgu, !ídící nejr&zn#j'í 
programy, které pou'tí um#lce do 
pracovního prostoru lidí. Programy 
– a+ ji$ dlouho-, st!edn#- "i krátkodobé 
– mají jedno spole"né: vyu$ívají zp&sob 
uva$ování specifick% pro daného um#lce 
a umo$(uji, aby se prosadil v pracovním 
prostoru, kde p&sobí jako katalyzátor 
zm#ny. Pot!eby r&zn%ch investor&, um#lc&, 
zam#stnavatel& a zam#stnanc& jsou 
propojovány a v%sledem je zku'enost, 
která je jedine"ná, proto$e jsou v ní 
zapojeni lidé.

Po celou dobu trvání ka$dého z projekt& 
jedná organizace TILLT jako jeho vedoucí, 
75  www.tillt.se/in–english/ec.europa.eu/regional_policy/

sources/docgener/panorama/pdf/mag29/mag29_en.pdf 
(s.&14–17) 

uskute"(uje pravidelné náv't#vy na 
pracovi'ti, vede d&kladné rozhovory 
a po!ádá seminá!e. Cílem tohoto 
úsilí je pr&b#$né sledování pokroku, 
aby mohla b%t projektu poskytnuta 
adekvátní podpora. P!ítomnost 
vedoucího projektu tvo!í jak%si 
„nárazník“ mezi um#lcem a organizací, 
umo$(uje um#lci, aby bez obav vzná'el 
provokativní podn#ty. Cílem je zm#na 
na podklad# vzájemného uznávání, 
sd#lování a p!istupování k neznámému 
a také na úrovni produktivity – v%zkum 
uskute"n#n% v Institute of Management 
Innovation and Technology (IMIT, 
Institut pro !ízení inovací a technologií) 
v Gothenburgu dokládá, $e pozitivní 
v%sledky jsou na vzestupu, p!i"em$ 
klesá úrove( nep!ítomnosti na pracovi'ti 
z d&vodu nemoci.

V pr&b#hu posledních deseti let svaz TILLT 
uskute"nil p!es 80 celoro"ních program& 
a asi 500 krátkodob%ch. Do t#chto 
program& byli zapojeni um#lci ze v'ech 
oblastí um#ní. Po celou dobu pr&b#hu 
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v'ech projekt& bylo pozorováno p&sobení 
na um#leck% rozvoj, vzestup kreativity 
a mno$ství inovací v organizaci a lep'í 
p!ístup ke kultu!e na nov%ch scénách. 
Organizace TILLT je aktivní na evropské 
úrovni od roku 2008, své zku'enosti sdílí 
prost!ednictvím p!edná'ek po!ádan%ch 
po celé Evrop# a podílením se na n#kolika 
evropsk%ch projektech. Mezi roky 
2001 a 2011 svaz TILLT znásobil sv&j 
obrat dvanáctkrát a p!e'el od nulového 
samofinancování (závisl% na ve!ejn%ch 
dotacích) k 50% samofinancování.

Mnoho evropsk%ch m#st a region& 
p!ijalo opat!ení, aby p!ilákalo filma!e 
ze zahrani"í k natá"ení film& v jejich 
oblasti. To je u$ite"né zejména z n#kolika 
d&vod&. Zaprvé existuje celá !ada 
vedlej'ích ú"ink& p&sobících na místní 
ekonomiku (ubytování, logistika a ostatní 
slu$by), zadruhé jde o u$itek pro rozvoj 
turistického ruchu a zv%'ení osobitosti 
místa a zat!etí o mo$nosti pro místní 
filmové odborníky navazovat spolupráci 
v mezinárodním filma!ském prost!edí. 

Jeden z nejnov#j'ích filmov%ch fond& byl 
z!ízen v Rize v Loty'sku a v pr&b#hu dvou 
let své "innosti vykazuje zna"né úsp#chy. 

P&ÍKLAD  

Filmov" fond Riga, Loty(sko

Riga Film Fund byl z!ízen m#stskou radou 
za ú"elem spolufinancování filmov%ch 
projekt& loty'sk%ch a zahrani"ních 
produkcí natá"en%ch v Rize, p!i"em$ 
jeho cílem je povzbuzení zahrani"ních 
investic, vytvo!ení nov%ch pracovních 
p!íle$itostí, rozvíjení loty'ského filmového 
pr&myslu a propagování m#sta na 
mezinárodní úrovni. Po dokon"ení filmu 
lze získat v podob# rabatu v hotovosti 
a$ 15 % v%daj& spojen%ch s natá"ením 
filmu. Tyto v%daje zp&sobilé k úhrad# 
z programu zahrnují dopravu, pronájem 
budov a technického vybavení, 
ubytování, ve!ejné slu$by, stavební 
technické prost!edky, um#leckou "innost 
a administrativní práce. Riga Film Fund 
vypisuje "ty!ikrát ro"n# grantové !ízení. 
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Projekty, které usilují o podporu, musí 
spl(ovat následující kritéria: celove"erní 
hrané filmy, televizní a dokumentární 
filmy s minimálním rozpo"tem 500 000 
lat& (p!ibli$n# 700 000 eur), které 
mají schválen%ch nejmén# 50 % 
celkového rozpo"tu.

Riga Film Fund podpo!il rozmach 
zahrani"ních produkcí v Loty'sku – od 
jeho zalo$ení v roce 2010 to bylo dev#t 
zahrani"ních produkcí v roce 2011. P!ed 
zalo$ením fondu se v Loty'sku natá"elo 
jednou a$ dvakrát ro"n#. V letech 2010 
a 2011 Riga Film Fund podpo!il dvanáct 
zahrani"ních produkcí. Celkov# "inila v%'e 
podpory v podob# da(ové slevy p!ibli$n# 
2,4 milionu eur. Pr&m#rn# se vrátilo 
produkcím 10–13 % z jejich rozpo"t&. 
Riga Film Fund nemá pevn# stanoven% 
rozpo"et, financování je schvalováno 
po v%sledcích v%b#rového !ízení, kdy je 
po$adovaná "ástka dotace stanovena 
podle zhodnocení $ádostí vít#z&.

Turistick% ruch, branding 
a atraktivita region$

KKP sehrávají v%znamnou úlohu p!i 
posilování turistického ruchu na regionální 
a místní úrovni, nabízejí p!íle$itost pro 
ekonomické roz'í!ení podnikatelské 
"innosti a inteligentní specializace a také 
pozvedají atraktivitu region&. KKP také 
p!ímo p!ispívají k vytvá!ení pracovních 
p!íle$itostí a k r&stu odv#tví turistického 
ruchu. Studie KEA 2006 Economy of 
Culture in Europe (Ekonomika kultury 
v Evrop#) vzala v úvahu skute"nost, 
$e pracovní p!íle$itosti v kulturní sfé!e 
p!edstavovaly 15 % v'ech pracovních míst 
v odv#tví turistického ruchu.76

Podle studie Contribution of Culture 
to Local and Regional Development 
(P!ispívání kultury k místnímu 
a regionálnímu rozvoji) „je schopnost 
investic zalo$en%ch na kultu!e p!em#nit 
d!íve opu't#né oblasti a vlít nov% $ivot 
do unaven%ch konven"ních m#stsk%ch 

76 http://ec.europa.eu/culture/pdf/doc887_en.pdf 
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"tvrtí dob!e známa. Guggenheim v Bilbau 
a Imperial War Museum (Muzeum 
imperiálních válek) v Manchesteru jsou 
"asto citované a vskutku exemplární 
p!íklady. Prost!ednictvím p&sobivosti 
ikonick%ch budov a obnoveného 
m#stského prostoru se pouhou 
p!ítomností nov%ch kulturních za!ízení 
zm#nily postoje, narostla d&v#ra a ambice 
a to spolu s talentem p!ivedlo dal'í 
investice. Kulturní instituce, které tímto 
zp&sobem vytvo!ily atraktivn#j'í místa, 
mají ekonomick% vliv a zlep'ují celkovou 
kvalitu $ivota, v"etn# pomoci p!i ustavení 
lep'í rovnováhy mezi prací a $ivotem.“77

P&ÍKLAD  

Evropské hlavní m%sto kultury

Titul Evropské hlavní m#sto kultury78, 
kter% je ud#len v$dy 'est let v p!edstihu, 
vy$aduje strategickou vizi a dlouhodobé 

77 http://ec.europa.eu/culture/documents/final_report_sf_en.pdf 
78  ht tp://ec.europa.eu/culture/our–programmes–and–ac tions/

capitals/European–capitals–of–culture_en.htm 

plánování. Zhodnocení situace rovn#$ 
prokázalo, $e projekt Evropská hlavní 
m#sta kultury (EHMK) má potenciál, 
aby byl posílen p!idanou hodnotou 
k investicím vytvo!en%m evropsk%mi 
strukturálními fondy. Nap!íklad v Pécsi, 
m#st# roku 2010, bylo investováno více 
ne$ 100 milion& eur prost!ednictvím 
fondu ERDF v projektech souvisejících 
s nárokem projektu EHMK, prob#hla 
nap!íklad v%stavba nové knihovny "i 
koncertního a konferen"ního sálu, obnova 
"tvrti Zsolnay nebo dálnice mezi Pécsíı 
a Budape'tí. V Essen für die Ruhr 2010 
(Essen pro Ruhr 2010) bylo investováno 
50 milion& eur prost!ednictvím fondu 
ERDF, zejména na p!em#nu Zeche 
Zollverein v kreativní "tvr+, která je 
nyní pova$ována za model dobré praxe 
pro p!ispívání kultury k místnímu 
a regionálnímu rozvoji. EHMK Liverpool 
200879 m#lo také u$itek z v%znamn%ch 
investic fondu ERDF a bylo p!izváno 
jako jeden z klí"ov%ch p!isp#vatel& na 
konferenci Evropské komise Regiony pro 

79 www.liv.ac.uk/impacts08/Papers/Creating_an_Impact_–_web.pdf 
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ekonomickou zm#nu 2009, aby na ní 
zástupci m#sta p!ednesli své zku'enosti. 

P&ÍKLAD  

Fira Tàrrega, Creative Land 
(Tvo$ivá zem%), Tàrrega, 
'pan%lsko

Fira Tàrrega je mezinárodní festival 
scénického um#ní a profesní trh v oblasti 
Katalánie (-pan#lsko). Ka$doro"n# se 
koná v malém m#st# na venkov# Tàrrega, 
které má jen n#co p!es 15 000 obyvatel. 
Festival ka$d% rok p!iláká v pr&b#hu "ty! 
dní svého konání 80 000 divák& a 800 
profesionál&, kte!í prom#ní m#ste"ko 
v impozantní lidovou slavnost a nabídnou 
velmi p&sobivou ukázku sou"asn%ch 
scénick%ch um#ní. Festival Fira Tàrrega 
se od svého zalo$ení v roce 1981 vyvinul 
v mezinárodní referen"ní akci pro pouli"ní 
divadlo a scénická um#ní v netradi"ních 
prostorách. Festival probíhá ve v'ech 
kryt%ch (místní divadlo, 'koly, trhy) 
i venkovních prostorách (ve!ejná nám#stí, 

ulice, parky atd.) a je "áste"n# financován 
programem EU Culture Progamme 2007–
2013 (Program Evropské unie Kultura 
2007–2013).

V%zkum celkového ekonomického dopadu 
na profesní trhy v odv#tví scénick%ch 
um#ní ve -pan#lsku, provád#n% z pov#!ení 
COFAE (Coordinator of Spanish Fairs; 
Koordinátor 'pan#lsk%ch trh&) a uveden% 
v roce 2010 Deusto University80, odhaduje, 
$e ka$dé euro z ve!ejného financování 
investované do trh& s profesionálním 
scénick%m um#ním vygenerovalo sedm 
eur pro profesionální spole"nosti.

Více záznam& o ekonomickém dopadu 
kulturních festival& a jejich vazb# 
na turistick% ruch a místní podniky najdete 
v publikaci Um#lecké rady Anglie Festivals 
and the Creative Region.81 

80  Instituto de Estudios de Ocio Deusto (2010) Estudio del impacto 
inducido por las Ferias de Artes Escénicas del Estado en la industria 
escénica, www.cofae.net/deusto2010.pdf 

81  Um$lecká rada Anglie (2003) Festivaly a&kreativní oblast: Ekono-
mická a&sociální prosp$'nost kulturních festival( v&East Midlands: 
klí"ová zji't$ní ze studie provedené De Montfort University, 
Leicester. ACE, www.ar tscouncil.org.uk/publication_archive/
festivals–and–the–creative–region. 
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KKP a sociální politika, sociální 
inovace a celo&ivotní vzd%lávání 

Sou"asn% Eurobarometer Aggregate 
Report 2011 (Souhrnná zpráva 2011) 
o obecném blahu !adí kulturu jako osm% 
bod z devíti faktor&, které p!ispívají vedle 
ekonomiky, ob"anského $ivota a na'eho 
prost!edí ke kvalit# $ivota. N#kolik po 
sob# jdoucích finsk%ch vlád do d&sledk& 
chápe, $e kultura, kulturní d#dictví 
a um#ní spolu s v#dou a vzd#láváním 
vytvá!ejí intelektuální základ spole"nosti. 
Z n#kter%ch pozorování vypl%vá, $e 
investování do nehmotného zbo$í se 
musí stát sou"ástí nové ekonomické 
politiky jako zp&sob, jak zahrnout 
um#ní, kulturu, muzea atd. do vytvá!ení 
obnovené prosperity. Kulturní zá$itky 
mohou b%t vskutku mnohem více ne$ 
jen hezk% zp&sob, jak strávit voln% "as. 
Mohou se také stát d&le$itou platformou 
pro rozvoj individuálních schopností, 
které podstatn# roz'i!ují potenciál pro 
svobodné rozhodování, strategie pro 
dosa$ení $ivotního uspokojení, vyjád!ení 

a p!ijetí zvoleného $ivotního stylu. Zdá 
se, $e stávající d&kazy potvrzují v%znam 
kulturních zá$itk&, co se t%"e indikátor& 
zdraví, pohody a obecného blaha.

P&ÍKLAD

Open Window82 (Otev$ené okno), 
Irsko

Ka$d% den jsou miliony velmi nemocn%ch, 
star%ch nebo posti$en%ch lidí nuceny 
trávit velkou "ást sv%ch $ivot& v za!ízeních 
s nesmírn# omezenou mo$ností kontaktu 
s okolním sv#tem. To je hlavní p!í"ina 
nemocni"ních úzkostí a depresí. P!ed 
p#ti roky se ve Vivartes p!iblí$ili k !e'ení 
tohoto problému pomocí Národního 
transplanta"ního t%mu kostní d!en# 
v nemocnici St. James Hospital v Dublinu. 
Lé"ba úzkostn%ch pacient& zabere t!i- a$ 
p#tkrát více "asu. *e'ení tohoto problému 
vyústilo v historické setkání um#ní, 
medicíny a technologií a ve Vivartes 
vyvinuli Open Window. 

82 www.misa.ie/creative–life/open–window 
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Program Open Window je interaktivní, 
probíhá prost!ednictvím webové platformy 
a je navr$en% pro pe"ovatelské prost!edí. 
Umo$(uje pacient&m, aby z&stali ve 
spojení s vn#j'ím sv#tem prost!ednictvím 
kombinace klinicky evaluovaného um#ní 
a um#leckého obsahu relevantního 
pro p!íslu'ného pacienta. Program 
Open Window p&sobí jako „virtuální 
okno“ – na st#n# pacientova pokoje je 
promítáno um#lecké video, um#lecké 
práce a fotografie vytvo!ené národními 
a zahrani"ními um#lci. Rodinní p!íslu'níci 
mohou posílat obrazy d&le$it%ch míst 
nebo rodinn%ch událostí pomocí mobilu. 
Video umo$(uje zcela p!irozen% pro$itek. 

Existuje bezpo"et postup& zahájen%ch 
v pr&b#hu finan"ní krize s cílem p!inést 
úlevu od dopad& v ekonomické a sociální 
oblasti prost!ednictvím sociálních inovací. 
Jeden p!íklad pochází z loty'ské Rigy, 
kde byl s pomocí profesionál& z KKP 
realizován projekt motivující k podnikání 
v sociální oblasti.

P&ÍKLAD  

Brig+de83, Riga, Loty(sko

Program Brig/de podporoval kreativní 
iniciativy nebo t%my (v Loty'sku 
naz%vané brig,des), aby byly schopné 
zlep'it m#stské prost!edí Rigy, 
rozvíjely místní komunity, !e'ily sociální 
problémy a p!iná'ely finan"n# nezávislá 
!e'ení pomocí um#ní a kultury, a tím 
povzbuzovaly ekonomick% r&st.

Zp&sobilí $adatelé o uznání projektu získali 
dotace a$ ve v%'i 7000 eur na projekt. 
V p!ípravném stádiu projektu (srpen a zá!í 
2010) m#li $adatelé p!íle$itost k ú"asti 
na mezioborovém workshopu, obeznámili 
se s postupy v r&zn%ch zemích, vyslechli 
i odborné názory, co se t%"e v%voje 
!e'ení, obdr$eli finan"ní poradenství 
a pomoc p!i hledání prostor. Program je 
financovan% nadací Soros Foundation–
Latvia z fondu Emergency Fund (Nouzov% 
fond), zalo$eného Georgem Sorosem, a je 

83 http://www.brigade.lv/brigade/about–project 
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zam#!en% na zmírn#ní d&sledk& krize ve 
20 zemích v%chodní Evropy a st!ední Asie.

T%m&m byly nabídnuty nejr&zn#j'í nástroje 
a opat!ení k v%voji a/nebo zlep'ování 
hledan%ch !e'ení, nabízen%ch t#mito t%my. 
Nejlep'ím !e'ením se dostalo finan"ní 
podpory p!i jejich zavád#ní a byla rovn#$ 
popularizována, aby ostatní inspirovala 
a povzbudila v zahájení jejich vlastního 
kreativního podnikání.

KKP a trvale udr"itelné 
"ivotní prost!edí

KKP podporují trvale udr$itelné vyu$ívání 
území a $ivotního prost!edí, za"le(ování 
nov%ch parametr& pro hodnocení $ivotního 
prost!edí a aktualizování t#ch stávajících, 
p!ispívání k ochran# a rozvoji základních 
hodnot $ivotního prost!edí daného území. 
Dále jde o ochranu a zhodnocení území 
a nov% pohled na skute"nost, $e KKP 
pomáhají obyvatelstvu, kulturnímu rozvoji 
a rozvoji místního turistického ruchu 
a ekonomickému rozvoji spole"enství 
a region&.

.ivotní prost!edí nebo území by m#lo 
b%t nahlí$eno ve sv#tle konceptualizace 
krajiny a kulturní krajiny. V souladu 
s tím jakékoliv území, v"etn# t#ch 
degradovan%ch, má ekologickou, kulturní 
nebo jakoukoliv jinou hodnotu, která 
si zasluhuje ochranu a zhodnocení. 
Specifick% zásah KKP do $ivotního 
prost!edí m&$e rozhodn# p!isp#t k jeho 
budoucí ochran#. KKP také p!ispívají 
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k regeneraci degradované krajiny, 
území nebo prost!edí p!írodních 
i m#stsk%ch a k jejich p!em#n# v klí"ové 
prvky místního a regionálního rozvoje. 
Dne'ní kritické uva$ování ohledn# 
kultury, spole"nosti nebo ekonomiky 
musí nezbytn# obsahovat úvahy 
o $ivotním prost!edí.

P&ÍKLAD  

Nadace Beulas Foundation84, 
Huesca, a Nadace César 
Manrique Foundation85, Lanzarote, 
Las Palmas, 'pan%lsko

Nada"ní centrum Beulas 
Foundation’s Centro de Arte y Naturaleza 
v Huesce otev!elo své dve!e s cílem 
stát se v&d"ím mezinárodním centrem 
v p!edm#tn%ch oblastech, které uvád#jí 
ve vztah um#ní, p!írodu a sou"asnou 
kulturu. Centrum CDAN, které sice sídlí 
v budov# navr$ené Rafaelem Moneem, 

84 www.cdan.es 
85 www.fcmanrique.org 

slou$í jako !ídicí a informa"ní centrum, ale 
je to krajina Huesky, která zde sehrává 
zásadní roli. N#kte!í pe"liv# vybraní 
um#lci navrhli a vytvo!ili díla koncipovaná 
zejména pro specifické lokality v krajin# 
Huesky. Um#lci dostali volnou ruku p!i 
v%b#ru lokalit pro svá díla, podléhali pouze 
omezením dan%m krajinou samotnou 
a dostupn%m rozpo"tem pro ka$d% rok.

Cílem instalace je vytvo!ení sbírky 
v otev!eném prostoru, která by 
promlouvala o vztahu mezi um#ním 
a p!írodou a obecn# o vztahu mezi 
um#ním a $ivotním prost!edím a p!itáhla 
pozornost k diverzit# krajiny nacházející 
se v oblasti Huesky. A navíc centrum 
CDAN propaguje obsáhlé debaty 
o intelektuálním plánu se zvlá'tním 
d&razem kladen%m na v%zkum zab%vající 
se souvislostí mezi nápadem, um#ním, 
územím, krajinou, historií, architekturou 
a kulturním d#dictvím. To podporuje trvale 
udr$itelné vyu$ívání $ivotního prost!edí, 
sociální uv#dom#ní a rozvoj mal%ch, 
s nimi souvisejících odv#tví, nap!íklad 
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turistického ruchu a gastronomie. 
Nada"ní centrum Beulas Foundation je 
soukrom% subjekt vytvo!en% z ve!ejného 
a soukromého kapitálu, kter% je 
financován vyu$íváním vlastních zdroj&, 
ze sponzorství a p!ísp#vk& od místních 
a regionálních vlád. 

Nadace César Manrique Foundation, 
vytvo!ená v roce 1992, je soukromá 
nezisková organizace s mezinárodním 
dosahem. V sou"asnosti má p!es 300 000 
náv't#vník& ro"n#. Nadace byla zalo$ena 
jako kulturní platforma zam#!ená na t!i linie 
rozvoje: vizuální um#ní, kritické uva$ování 
o kultu!e a $ivotní prost!edí, které bylo 
za"len#no jako klí"ová oblast nadace 
a programy i r&zné iniciativy ji rozvíjejí.

Principiální linie jsou následující: 

ochrana, studium a &í'ení 
práce a um%leckého odkazu 
Césara Manrique

propagování v#stav, studií a iniciativ, 
které se zab#vají vztahem mezi 
um%ním a p'írodou

rozvíjení aktivit podporujících ochranu 
p'írodního prost'edí a tradi$ní 
architektury, jejich trvale udr!itelnou 
p'em%nu a pé$i o dané území

podpora kreativity a intelektuálního 
a kritického uva!ování

Nadace vytvo!ila prostor pro 
návrhy a diskuze, v nich$ !e"níci 
s multidisciplinárními p!ístupy p!edkládají 
nové modely a koncepty sm#!ující 
k pokroku. Pokrok zalo$en% na kritériích 
trvalé udr$itelnosti a na urbanismu 
ohleduplném k $ivotnímu prost!edí, 
kde ochrana $ivotního prost!edí, 
krajiny, kulturního d#dictví a lidové 
architektury jsou hlavními body a vzdorují 
p!evládajícím model&m intenzivního 
rozvoje. Nadace dosáhla v'eobecného 
zv%'ení informovanosti a zapojení 
spole"nosti do návrh&. Její návrhy 
a iniciativy mají velk% dopad na ve!ejnou 
politiku na ostrov#, jedná se o podp&rné 
inova"ní projekty v r&zn%ch oblastech, 
nap!íklad v architektu!e, urbanismu, 
designu, turistickém ruchu a gastronomii.
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Nadace FCM je soukromá, 
samofinancující se organizace. 
Její rozpo"et pochází z prodeje lístk& 
a prodeje ve vlastních obchodech. Nadace 
p!ípadn# získává finan"ní prost!edky na 
rozvoj specifick%ch projekt& a aktivit od 
vlády Kanársk%ch ostrov&. 
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5. Záv&ry
R&zné studie, jejich$ provedením 
v nedávn%ch letech Evropská komise 
pov#!ila místní, regionální a národní ú!ady 
"lensk%ch zemí a nevládní organizace, 
jasn# prokazují obrovsk% potenciál KKP. 
Existují nes"etné p!íklady, kde regionální 
a národní vlády úsp#'n# zavedly strategie 
a projekty v KKP a v mnoha p!ípadech 
pro financování t#chto iniciativ vyu$ily 
strukturální fondy Evropské unie. 
Nicmén# v Evrop# je stále mnoho míst, 
kde tomu tak není. V d&sledku nedostatku 
informací, malého politického poznání, 
nerozvinut%ch strategick%ch partnerství 
a nep!ítomnosti efektivních strategií je 
bezpo"et oblastí a zemí, které teprve musí 
uznat v%znam KKP a p!idané hodnoty, 
kterou jsou schopny poskytnout zb%vající 
"ásti spole"nosti a ekonomice.

Tato p!íru"ka vyzdvihuje !adu p!íklad&, 
které dokazují, $e r&zné státní orgány 
na'ly ú"inné zp&soby pro nastavení 
pracovních mechanism& na podporu 
KKP a ve v#t'in# p!ípad& byly úsp#'né 

ve vyu$ívání strukturálních fond& 
Evropské unie pro tento ú"el. P!íru"ka 
bude, doufejme, slou$it jako inspirace 
t#m region&m a stát&m, které dosud 
nebyly úsp#'né p!i zavád#ní strategií 
v KKP. Vzhledem k tomu, $e byl práv# 
projednáván rozpo"et Evropské unie 
pro roky 2014–2020, odborníci rovn#$ 
doufají, $e specifická opat!ení uvedená 
v této p!íru"ce mohou b%t p!ímo vlo$ena 
do národních plán& rozvoje a místních "i 
regionálních politik.

Jak bylo zam%'leno plánem Workplan for 
Culture (Pracovní plán pro oblast kultury) 
pro roky 2011–2014, bude práce na KKP 
pokra"ovat v rámci Otev!ené metody 
koordinace ve spolupráci se dv#ma 
nov%mi skupinami odborník& (Expert 
Groups) a bude se soust!e,ovat na dv# 
specifická témata: (1) internacionalizaci 
a v%vozní strategie KKP (2012–2013) 
a (2) usnadn#ní p!ístupu k finan"ním 
prost!edk&m pro KKP (2013–2014).
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Budoucí v%sledky skupiny odborník& 
mohou b%t zaneseny do stávající 
p!íru"ky. P!íru"ka je zam%'lena jako 
„$iv%“ dokument. Proto vyz%váme 
ka$dého k p!edkládání dobr%ch p!íklad&, 
iniciativ a postup& na webové stránce 
www.creativeindustries.ee/omc.

Nakonec bude p!íru"ka snad u$ite"ná 
z pohledu „spole"né celoevropské 
iniciativy Komise a "lensk%ch stát& 
sm#!ující ke zv%'ení informovanosti, 
propagující integraci kultury do 
regionálních a místních politik rozvoje 
a podporující strategie inteligentních 
specializací“, jak je také nazna"eno 
v pracovním plánu.

http://www.creativeindustries.ee/omc
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6. P%ílohy
P!íloha 1 Case Studies from Member States (P!ípadová studie z "lensk'ch stát$)

www.creativeindustries.ee/omc/annex–1–case–studies 

P!íloha 2 Culture 3.0: A new perspective for the EU 2014–2020 Structural Funds 
programming  (Kultura 3.0: Nová perspektiva EU pro období 2014–2020 
– programování strukturálních fond$)
By Prof. Pier Luigi Sacco 
www.creativeindustries.ee/omc/annex–2–culture–3–0 

P!íloha 3 Seven reasons for strengthening the cultural and creative industries in 
local, regional and national development policies (Sedm d$vod$ pro posilování 
kulturních a kreativních KKP v místní, regionální a národní politice rozvoje)
By Külliki Tafel–Viia 
www.creativeindustries.ee/omc/annex–3–seven–reasons–for–ccis 

P!íloha 4 Summary of the study „Creative Metropoles: Situation Analysis of 11 cities“ (Resumé 
studie „Kreativní metropole: Situa"ní anal'za 11 m%st“)
By Külliki Tafel–Viia 
www.creativeindustries.ee/omc/annex–4–summary–of–creative–metropoles 

P!íloha 5 The Tallinn Manifesto: Creative Entrepreneurship for a Creative Economy 
(Manifest Talinu: kreativní podnikání pro kreativní ekonomiku)
www.creativeindustries.ee/omc/annex–5–the–tallinn–manifesto 
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P!íloha 6 Planned timing (Cohesion Policy 2014–2020) 
(Plánované na"asování – Politika soudr#nosti 2014–2020)

P'ípravná práce na projednávání územn% specifick#ch smluvních na'ízení (co se t#$e jednotliv#ch zemí) 
a Spole$ného strategického rámce (Common Strategic Framework) bude probíhat paraleln% s pokra$ujícími 
jednáními v Rad% Evropské unie a Evropském parlamentu o na'ízeních strukturálních fond".

T#mov# pracovní dokument Prvky pro Spole$n# strategick# rámec, p'ijat# v b'eznu 2012 Evropskou komisí, 
stanovuje podrobn%ji investi$ní priority. Je to základ pro dal&í jednání s Radou Evropské unie, Evropsk#m 
parlamentem a dal&ími zú$astn%n#mi stranami a povede po p'ijetí na'ízení ke kone$nému p'ijetí Spole$ného 
strategického rámce, co! se p'edpokládá v prvním $tvrtletí roku 2013.

P'íprava územn% specifick#ch na'ízení (co se t#$e jednotliv#ch zemí) by m%la b#t dokon$ena v $ervenci 2012. 
Následujícím krokem bude na podzim neformální diskuze se zástupci $lensk#ch stát".

Na'ízení strukturálních fond" a Spole$n# strategick# rámec by m%ly b#t p'ijaty v prvním $tvrtletí roku 2013.

Jakmile budou p'ijata na'ízení strukturálních fond", budou oficiáln% p'ijata smluvní na'ízení v podob% t#mov#ch 
pracovních dokument" a budou na základech návrhu partnersk#ch smluv a opera$ních program" p'edlo!en#ch 
$lensk#mi státy zahájena oficiální jednání $lensk#ch stát". 

Druhé $tvrtletí 2013: p'edlo!ení návrhu opera$ních program" a partnersk#ch smluv v pr"b%hu t'í následujících 
m%síc" po p'ijetí spole$ného rámce.

-tvrté $tvrtletí 2013: p'ijetí partnersk#ch smluv.

První $tvrtletí 2014: p'ijetí opera$ních program".

P!íloha 7 On-line tool for submitting good practices 
(On-line nástroj pro p!edkládání dobr'ch praxí)
wwww.creativeindustries.ee/omc 
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