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Mikroregion Sokolov-východ (MSV) se účastní mezinárodního projektu InduCCI. Tento
projekt je zaměřen na podporu kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Karlovarském
kraji. Téma kulturních a kreativních průmyslů se v České republice začalo dostávat do
povědomí teprve nedávno. První aktivity spojené s mapováním a hledáním přidané hodnoty
KKP byly vedeny Institutem umění - Divadelním ústavem (2011 - 2015). V té době se
testovaly pilotní projekty, které ale prioritně nezasahovaly na území Karlovarského kraje.
Na ně navázalo Ministerstvo kultury, když začalo v roce 2018 vytvářet Strategii rozvoje a
podpory KKP. V současnosti se téma podpory KKP již začalo řešit i na úrovni Karlovarského
kraje s tím, že proběhne mapování kulturních a kreativních průmyslů a vznikne platforma
pro subjekty spojené s KKP.
Co jsou ale zmiňované kulturní a kreativní průmysly? Zahrnují aktivity spojené s tvořením
nových myšlenek, technologií nebo obsahů v oblasti např. umění, řemesel, designu, videa,
filmu, hudby apod. KKP jsou příležitostí, jak udržet vzdělané a kreativní lidi v regionu,
protože poskytují perspektivní pracovní příležitosti. Vytváří také prostor pro mezioborovou
spolupráci a vzdělání ke kreativitě.
V rámci projektu InduCCI proběhlo 1. setkání a diskuze místních subjektů spojených s KKP
(Obrázek 1) již koncem roku 2019. Tohoto setkání se zúčastnili zástupci Karlovarského
kraje, MAS Sokolovsko, obcí, designérů, Mikroregionu Sokolov - východ a API. Hlavním
výstupem tohoto setkání bylo, že je nutné zřídit regionální platformu, která by
podporovala kulturní a kreativní průmysly a umožnila pravidelnou diskuzi. Mimo podpory
platformy usiluje MSV o tvorbu prostoru, který by umožnil spolupráci různě oborově
zaměřených specialistů jako designerů, uměleckých řemeslníků ale i technicky zaměřených
osob a také plánuje organizovat projektové vyučování s míchanými týmy žáků ze tří
středních škol.
Zástupci Mikroregionu Sokolov-východ se účastnili na podzim roku 2019 druhého setkání
k projektu InduCCI v rakouském Linzu (Obrázek 2) a zde prezentovali nejen své plánované
regionální aktivity, ale i příklady dobré praxe. Jedním z příkladů dobré praxe
v Karlovarském kraji je galerie Supermarket WC, která vznikla v prostoru brownfieldu a
která poskytuje výstavní prostory, prostory pro workshopy, kavárnu a místo, kde se schází
kreativně smýšlející lidé. V rámci InduCCI se lze učit od projektových partnerů. Např.
v Linzu byla znovu využita bývalá továrna na výrobu tabáku. Vznikly zde kanceláře pro
start-upy, sdílené kanceláře, laboratoře a veškerá další potřebná infrastruktura pro
podporu kreativců (Obrázek 3). Na obrázku 3 lze také vidět fotografie z Ars Electronika
centra, kde se propojují moderní technologie např. s uměním, hudbou a filmem. Moderní
technologie (ramena stroje) jsou využívány pro ovládání divadelních postaviček.
Vytvoření CCI platformy se nakonec pravděpodobně podaří díky Karlovarské agentuře
rozvoje podnikání, příspěvkové organizaci. V současnosti se plánuje první setkání Inovační
platformy pro kulturní a kreativní průmysly. Pokud byste měli pocit, že můžete jakýmkoliv

způsobem přispět k tématu, neváhejte mě kontaktovat na emailu rihova@sokolovvychod.cz.
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Obrázek 1 Fotografie z 1. setkání a diskuze k projektu InduCCI
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Obrázek 2 Fotografie z druhého setkání k projektu InduCCI v Linzi

Zdroj: Vlastní fotografie

Obrázek 3 Příklady dobré praxe využití KKP k rozvoji města Linz (Obr. 1-3 -prostor pro
start-up a FabLab v bývalé továrně na tabák, Obrázky 4-5 Centrum Ars Elektronica)
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