
AKTUÁLNÍ STAV STUDIE 

 � 10 tematických kulatých stolů.
 � Panelová diskuze za přítomnosti zástupců 

municipalit a klíčových institucí.
 � Koordinace a sdílení poznatků s Ministerstvem 

kultury, CzechInvestem a Centrem pro studium 
vysokého školství.

 � Dílčí výzkumná zpráva.

PLÁNOVANÉ KROKY PRO ROK 2020

 � Finální dotazníkové šetření.
 � Zpracování mapových podkladů.
 � Závěrečná výzkumná zpráva a doporučení.

SITUACE

 � Vysoká míra osobní motivace k působení 
na Olomoucku.

 � Silné emoční pouto aktérů ke krajskému městu.
 � Aktéři Kulturních a kreativních průmyslů (KKP) 

se schopností nadregionální a mezinárodní 
konkurence.

 � Komunita KKP nabízí své služby, ale má pocit, 
že jejího potenciálu není využíváno.

 � Roztříštěná a málo komunikující komunita.
 � Absence koordinace aktérů KKP, zvláště ve srovnání 

s jinými regiony (Brno, Zlín, Ostrava).
 � Extrémní míra fluktuace a nízká schopnost regionu 

udržet talenty.
 � Nízké mzdy ve sledovaných oborech.
 � Nedostatečná vazba SŠ a VŠ vzdělávání na KKP.
 � Chybějící odborníci v oblasti marketingu, IT, 

designu.
 � Nízká míra internacionalizace.
 � Slabá schopnost PR a marketingu směřujícího mimo 

region.

STRATEGICKÉ POZNATKY

 � Podpora KKP je jedním ze strategických cílů ČR 
a region by se měl cíleně připravovat na plánované 
strategie a budoucí grantová schémata.

 � V oblasti KKP vzniká silná konkurence jiných regionů, 
které se chystají na KKP budovat moderní image. 
Hrozí, že Olomouc na tento trend zareaguje příliš 
pozdě.

 � Statutární město Olomouc i Olomoucký kraj by měly 
včas objasnit svůj aktuální postoj ke KKP a zhostit se 
koordinační role.

 � Žádoucí je posílení identity města, která by 
korespondovala s činností KKP v regionu.

DÍLČÍ VYUŽITELNÁ ŘEŠENÍ 
(JE NEZBYTNÉ URČIT, KDO JE BUDE REALIZOVAT)

 � Vytvoření společné nadregionální propagační kampaně 
v rámci města/regionu.

 � Zavedení ambasadorského programu, v rámci kterého 
zástupci KKP působící mimo region budou reprezentovat 
Olomouc.

 � Otevření kontaktního místa / kontaktních míst 
(koordinační instituce?) pro subjekty KKP včetně služeb 
pro rozšíření internacionalizace.

 � Zavedení pravidelného setkávání aktérů KKP.

 � Posílení funkce a propagace aplikace Moje Olomouc.

 � Řešení vizuálního smogu, památkové situace města 
a veřejného prostoru ve prospěch oživení centra 
i jednotlivých čtvrtí.

 � V souvislosti s kulturní koncepcí města vytipovat či 
vyvinout originální a emblematické olomoucké kulturní 
akce (maximálně tři).

 � Podporovat fungující aktivity vztahující se ke konkrétním 
kreativním odvětvím (Dizajntrh, LITR – knižní veletrh, 
divadelní a filmové festivaly, výstavní prostory, 
audiovizuální tvorba ad.).

 � Vytvoření manuálu pro pořádání veřejně přístupných 
kulturních a společenských akcí.

 � Podpora nízkorozpočtového komunitního dění. 

 � Posílení vazby KKP na gastro scénu.

 � Zavedení start-upových podpor, open developmentu 
a kreativních voucherů.

 � Pravidelné tipování a rozšiřování renomé olomouckých 
specializací unikátních v ČR i zahraničí (AFO, Street Art 
festival, středoevropské umění?).

 � Zavedení stáží v regionálních KKP pro studenty SŠ a VŠ.

 � Rozvoj neformálního vzdělávání v oblasti KKP 
(management kultury, marketing, filmová a reklamní 
tvorba, design).

 � Zmapování studijních programů s úzkou vazbou na KKP 
a jejich propagace.

 � Revize formálních i neformálních výstavních prostor, 
kulturních center, hudebních zkušeben a ateliérů.

 � Stálá konzultace s konkrétními styčnými osobami na 
Ministerstvu kultury, CzechInvestu a v dalších partnerských 
institucích s cílem ovlivnit budoucí podobu podpůrných 
programů a získat podporu pro olomoucké priority. 

 � Outsourcing tipů, hodnocení, map a žebříčků 
usnadňujících kvalitativní orientaci v olomouckém 
kulturním a společenském dění.

 � Zavedení systému dobrovolnické pomoci v rámci 
kulturních aktivit (coby volnočasová aktivita studentů či 
občanů v důchodovém věku…).

 � Využití zákonných možností pro realizaci odvodů na 
umění a kulturu z velkých stavebních investic.

 � Potřeba přiblížení velkých kulturních akcí mladému 
aktivnímu publiku (Muzeum umění Olomouc, Moravská 
filharmonie, Flora Olomouc, Moravské divadlo).

DÍLČÍ DOPORUČENÍ PROJEKTU TAČR
PRO AKTÉRY KULTURNÍ A KREATIVNÍ SFÉRY

 > STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 > OLOMOUCKÝ KRAJ
 > RADNICE A OBECNÍ ÚŘADY V RÁMCI AGLOMERACE

 > VYSOKÉ A STŘEDNÍ ŠKOLY
 > OBOROVÉ KATEDRY

www.kkp.upol.cz


