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Kulturní a kreativní odvětví -

Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4 K



Název ʺKulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a 
kreativní kancelář – 4Kʺ

Rozpočet 186 264 000 Kč

Nositel Karlovarský kraj

Doba realizace 2022 – 2027

PSÚT Investice do zakládání nových podniků, mimo jiné 
prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a 
poradenských služeb vedoucích k vytváření nových 
pracovních míst

INFORMACE O PROJEKTU



Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. KK

příspěvkové organizace KK v oblasti kultury

PROTEBE live, z.s. 

Krajská hospodářská komora KK

Mikroregion Sokolov-východ 

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary, p.o. KK 

Dům kultury Ostrov 

ZČU a ÚJEP

Inovační centrum INION, z.ú.

KAM – kancelář architektury Karlovy Vary

KULTIVARY

ILAB, v.v.i.

a další

PARTNEŘI PROJEKTU



• zvýšit podnikavost zejména mladých lidí a v oborech, které budou v kraji užitečné, tedy
podpořit ekonomickou transformaci kraje

• podpora kreativity zároveň povede ke zvyšování předpokladů dětí a studentů k dalšímu studiu
a k rozvoji jejich dovedností, takže se dobře uplatní jednak ve svobodných
povoláních a ve firmách, které budou zavádět digitalizaci, Průmysl 4.0

• vytvořit zázemí pro různorodou škálu kreativních odvětví

• vytvořit podmínky pro růst pracovních míst v kreativních průmyslech

• budovat silnou komunitu kreativních profesionálů

• propojovat kreativce s firmami ostatních odvětvích

• dosáhnout evropského standardu podpory kulturních a kreativních odvětví

• navazovat na kulturní kontext Karlovarského kraje

CÍL PROJEKTU



Transformační charakter bude založen na spolupráci s klíčovými aktéry
kulturních a kreativních odvětvích v Karlovarském kraji.

Projekt přispěje k tvorbě nových produktů tradičních výrobců, zvýší jejich

inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti, především však k rozvoji nového

podnikání, růstu nových firem vlastníků sídlících v Karlovarském kraji.

TRANSFORMAČNÍ 
CHARAKTER PROJEKTU





KRAJSKÁ KULTURNÍ A 
KREATIVNÍ KANCELÁŘ – 4K



Podpora pro podnikatele a neziskové organizace – např. kariérní poradenství,
poradenství v počátcích podnikání, školení v potřebných dovednostech jako
marketing, management, rekvalifikace, pomoc s inovacemi, pomoc při získávání
financí, propojení s ostatními aktéry, kreativní a inovační vouchery, podpora filmové
kanceláře

Kreativní vzdělávání – vzdělávání dětí a mládeže na všech stupních, pedagogů a
pedagogických pracovníků na všech stupních škol, vzdělávání edukátorů a lektorů
kulturních a paměťových institucí

Umění a kulturní aktivity – podpora příspěvkových organizací KK, rozvíjení jejich
potenciálu, digitalizace a zpřístupnění sbírkových předmětů, propojené
marketingové aktivity, podpora rozvoje a inovace tradičních kulturních akcí, vznik
kulturních a komunitních center

Rozvoj kulturních a komunitních center KK – např. centrum designu a umění –
„keramka“, centra tradičních řemesel, geologie, historie, archeologie, fotografie a
další

Kreativní HUB + 2 výzkumné projekty - výzkum v tradičních oblastech – sklo,
keramika, porcelán a výzkum v nových oblastech – Nový karlovarský Bauhaus

AKTIVITY PROJEKTU



ʺ4Kʺ a Střední průmyslová škola 
keramická a sklářská Karlovy Vary

• Aktivity projektu, které zde budou 
realizovány: 

• podpora začínajících podnikatelů 
(včetně absolventů), mikro- a malých 
podniků, NNO

• kreativní vzdělávání

• výzkum, vývoj a inovace

• centrum KKO – prostor pro coworking
pro designéry, malé umělce s 
technologickým vybavením, zázemí pro 
výzkum ve spolupráci školy s firmami, 
vzdělávací centrum zaměřené na širokou 
veřejnost a zároveň prostor pro veřejnost 
(např. formou klubu pro mládež, kavárna, 
komunitního centra)



ʺ4Kʺ a Střední průmyslová škola 
keramická a sklářská Karlovy 
Vary

• Prostory, které by mohly využívány 
pro realizaci aktivit ʺ4Kʺ - např.:

• komplex keramiků

• galerie

• aula

• knihovna





HARMONOGRAM



FINANČNÍ PLÁN PROJEKTU

Druh výdaje Rok N Rok N+1 Rok N+2 Rok N+3 Rok N+4 Rok N+5 Rok N+6 Rok N+7

In
ve
st
ic
e

Pořízení/vybudování/ modernizace 

stavby

Přístrojové vybavení
9 000 000

Ostatní investiční výdaje

Investice celkem 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

N
ei
n
ve
st
ic
e Mzdy realizačního týmu

5 040 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 10 800 000 5 040 000

Ostatní neinvestiční výdaje
13 264 000 24 144 000 23 144 000 23 144 000 23 144 000 17 144 000

Neinvestice celkem 18 304 000 34 944 000 33 944 000 33 944 000 33 944 000 22 184 000 0,00 0,00

Celkové výdaje projektu (investice + 

neinvestice)
27 304 000 34 944 000 33 944 000 33 944 000 33 944 000 22 184 000 0,00 0,00 

Celkové výdaje projektu za celou 

dobu realizace
186 264 000 



KOMENTÁŘ K ROZPOČTU

Přístrojové vybavení

Nezbytné vybavení pro realizaci projektu (nábytek, audiovizuální 
technika, výpočetní technika a další)

Mzdy realizačního týmu

Mzdové náklady realizačního týmu projektu (4K – Krajská kulturní a 
kreativní kancelář)

Ostatní neinvestiční výdaje

• Podpora pro podnikatele a NNO, umění a kulturní aktivity

• Kulturní a kreativní centra v rámci regionu – např. centrum designu, 
řemesel a geologie, historie, archeologie, fotografie

• Kreativní HUB



vedoucí projektu: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu

vedoucí projektového týmu: Bc. Renata Drožová, vedoucí oddělení kultury

projektový a finanční manažer: spolupráce s OŘP + externí subjekt

spolupracující subjekt – KARP: Kamila Krupičková

spolupracující subjekty: OŠMT, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská
Karlovy Vary, KARP, p.o. KK, ILaB, v.v.i., P.O. KK v oblasti kultury, PROTEBE live, z.s.,
Mikroregion Sokolov východ, CzechInvest, KHKKK, Inovační centrum INION, z.ú., ZČU,
ÚJEP, Dům kultury Ostrov, KAM – kancelář architektury Karlovy Vary, KULTIVARY a další

Realizační tým v průběhu 
předprojektové přípravy



vedoucí projektu: Mgr. Veronika Vodičková, vedoucí odboru kultury, památkové péče, 
lázeňství a cestovního ruchu / Ing. Květa Hryszová, vedoucí odboru řízení projektů

vedoucí projektového týmu: OKPPLaCR (4K, z.ú.)/OŘP

projektový a finanční manažer: specialista na EU fondy (4K, z.ú./OŘP)

spolupracující subjekt – KARP: Kamila Krupičková

spolupracující subjekty: OŠMT, Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská
Karlovy Vary, KARP, p.o. KK, ILaB, v.v.i., P.O. KK v oblasti kultury, PROTEBE live, z.s.,
Mikroregion Sokolov východ, CzechInvest, KHKKK, Inovační centrum INION, z.ú., ZČU,
ÚJEP, Dům kultury Ostrov, KAM – kancelář architektury Karlovy Vary, KULTIVARY a další

Realizační tým v průběhu 
realizace





Jak přispěje kreativní sektor 
Česku?



Přínosy projektu

Podnikání Propojování Prostor

Předáme know-how, Spojíme tvůrce napříč Poskytneme tvůrcům

vzděláme tvůrce kreativními odvětvími, zázemí pro práci. Svoje 

v oblasti podnikání ale i mimo ně. projekty pak budou moci 

skrze akce i Podpoříme mezioborové představit v showroomu.

individuální konzultace. spolupráce.



Dopad na lokální ekonomiku

vznik 1 nové laboratoře

vznik 4 center

uzavření smluv o spolupráci se ZŠ a 
SŠ

navázání spolupráce v oblasti 
výzkumu se ZČU, UJEP, VŠ, 
veřejnými výzkumnými institucemi

Indikátory

Dopad na zaměstnanost

100 rekvalifikovaných osob

150 osob upskilling

14 inovovaných prac. míst přímo (VŠ 
HPP)

tisíce inovovaných prac. míst nepřímo 
díky přesunu lidí z těžkého průmyslu do 
digitalizovaných firem a KKO

stovky absolventů díky novým 
vzdělávacím oborům

rozšířená nabídka odborného vzdělávání 
o 5 oborů







obsazení pozice koordinátora projektu 4K 

dokončení rozboru o vhodném právním statusu kreativní kanceláře 4K – 12/2021

dokončení SWOT analýzy prozatímního umístění 4K kanceláře na území 
Karlovarského kraje (v budoucnu se předpokládá zasídlení do KRAJSKÉHO 
INOVAČNÍHO CENTRA)

vyhlášení VZ na zpracovatele studie proveditelnosti, studie nákladů a výnosů a 
projektové žádosti – 01/2022

schválení závazného finančního krytí projektu v orgánech kraje – přípravná fáze

podrobné rozpracování všech aktivit projektu ve spolupráci s aktéry z území a ČR

AKTUÁLNÍ STAV PRACÍ, ÚKOLY



Markéta Monsportová

uvolněná členka Zastupitelstva KK pro oblast KKO

e-mail: marketa.monsportova@kr-karlovarsky.cz

mob.: 774 224 093

Renata Drožová

OKPPLaCR – vedoucí oddělení kultury

e-mail: renata.drozova@kr-karlovarsky.cz

mob.: 736 650 147

Veronika Vodičková

OKPPLaCR

e-mail: veronika.vodickova@kr-karlovarsky.cz

mob.: 736 650 073


