PROBĚHLA ONLINE KONFERENCE K
INDUCCI
Projekt InduCCI musel kreativně reagovat na COVID-19 a místo střednědobé konference
v Chemnitzu (Saské Kamenici) uspořádal setkání online (viz Obrázek č.1). Online prostředí
má zjevně mnoho nevýhod: nedostatečná komunikace s účastníky, nemožnost klasické
diskuze, nekvalitní obraz, ale na druhou stranu je online setkání dostupné pro každého,
kdo má přístup k internetu a to i včetně osob, které jsou např. v karanténě. Konference
proběhla dne 19.11.2020 v době, kdy v České republice i ve světě řádil koronavirus
naplno. Bylo tedy možné buď konferenci odložit, nebo ji uspořádat online. My jsme zvolili
druhou variantu. Konference byla zaměřena hlavně na tato témata: (1) jak mohou kulturní
a kreativní průmysly (KKP) prosperovat v průmyslových oblastech, (2) nové inovace vzniklé
prostřednictvím spolupráce KKP a průmyslu a (3) role KKP v transformaci evropských
průmyslových komunit. Velice inspirativní příběh uvedl starosta belgického města Genk,
které je známé jako těžební oblast. Ve městě v minulosti vznikla továrna na výrobu
automobilů, která pomohla snížit nezaměstnanost navázanou na ukončení těžby. Nic ovšem
netrvá věčně a i tato továrna byla uzavřena. Řešení bylo nalezeno v rozvoji KKP a THOR
centra jako hlavního tábora pro kreativce. Sokolovsko bude muset v příštích letech řešit
podobné výzvy a Genk pro nás může být inspirací. Po ukončení prezentace starosty
dokonce několik účastníků prohlásilo, že se sem okamžitě stěhují. Bylo by krásné, kdyby to
samé někdo řekl i o našem regionu poté, co bychom jej představili.
Jako partner projektu jsme na konferenci dostali prostor představit plody naší práce a
plánované aktivity v Karlovarském kraji. Je nutno říci, že ve srovnání s ostatními partnery
projektu InduCCI jsme s KKP stále začátečníci. Již jsme ale dosáhli malých úspěchů a rýsují
se i ty velké. Naším prvním úspěchem je, že jsme se spojili v rámci nové Inovační
platformy pro KKP. Zjistili jsme, že v tom nejsme sami, že existují další lidé, kteří usilují o
podporu kreativně smýšlejících, a domlouváme se na společném postupu.
Díky projektu InduCCI vznikne návrh na tvorbu co-workingového centra na Sokolovsku, kde
bude v budoucnosti kreativcům poskytnuta podpora v podnikání, vzdělávací kurzy,
prostory, nástroje, ale i možnost spolupracovat s ostatními. Pro KKP je mezioborová
spolupráce velmi důležitá. MSV se ji proto snaží podpořit i na středních školách pomocí
projektově-orientovaných workshopů pro aranžéry, designery, IT techniky a strojní obory.
Studenti by si díky aktivitě měli uvědomit, že společnými silami lze úkol řešit mnohem
inovativněji, rychleji a efektivněji. V poslední době se začíná v regionu rýsovat dlouhodobá
podpora KKP i mimo projekt InduCCI. Kulturní a kreativní podnikatele podpoří např. Design
park v Karlových Varech, kde vznikne muzeum designu, FabLab, kreativní inkubátor,
multifunkční prostory, obchody či restaurace.
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Obrázek č.1 Fotografie setkání partnerů projektu

