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Typické aktivity

• Zážitkové centrum pro mladé, aktivní a kreativní zájemce, zahrnující didaktické programy
pro rozvoj kreativity a designového myšlení
• Podpora inovací s ohledem na možnou nosnost oboru pro inovační potenciál města i kraje
• Alternativní doplňková atraktivita typu hvězdárny či centra popularizace vědy, těžící z místních specifik

Očekávané přínosy

+ získání exkluzivní pozice v daném oboru v Česku
+ vytvoření nového „taháku“ pro návštěvníky i experty v oblasti designu a inovací…
do města/regionu
+ širší zapojení komunity
+ vyšší návštěvnost města
+ rozvoj lidských zdrojů (příspěvek ke zvýšení kreativity a podnikavosti místních lidí)
+ příspěvek pro inovační potenciál města i kraje, zdroj inspirace a nových nápadů využitelných pro rozvoj města a regionu
+ kvalitativní růst stávajících servisních organizací (KARP, CI, KHK KK), které jsou v kontaktu
s podnikatelskou sférou

Možné překážky

– investiční náročnost a potřeba krytí provozních výdajů
– nároky na kvalitní pracovníky, kteří centrum vymyslí a zrealizují (architekti, lidé v oblasti
kultury či marketingu apod.)
– nutnost pojmout centrum jedinečně a nebudovat tuctovou záležitost

Nutné podmínky

• Nalezení vhodného konceptu (nelze opisovat odjinud, protože se musí jednat o jedinečné
kreativní centrum)
• Spojení s osvíceným developerem (či více firmami, které využívají design, designové
myšlení a inovační procesy a uvědomují si jejich strategický význam)
• Kvalitní marketing ze strany města
• Spojení nejen s místními firmami, které by se zapojily v roli partnerů (i finančních)
• Nalezení vhodných možností financování pro aktivity plynoucí z Místních akčních plánů
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Aktéři

Veřejní

Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary
Podnikatelské subjekty působící
na území města

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:
– odbor kancelář tajemníka
– odbor právní
– odbor financí a ekonomiky
– informačních technologií
– odbor kultury, školství a tělovýchovy

Kreativci
Inovátoři

Kancelář architektury města, p. o.

Infocentrum města
Karlovy Vary, o. p. s.

Karlovarský kraj

Odbory Krajského úřadu
Karlovarského kraje:

Karlovarská agentura
rozvoje podnikání, p. o.

Živý kraj – Destinační agentura
pro Karlovarský kraj, z. s.

Agentura pro podporu podnikání
a investic CzechInvest

Ministerstvo průmyslu a obchodu
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Cílové skupiny

Inovační centrum INION, z. s.

• Obyvatelé regionu (studenti, podnikaví lidé)
• Návštěvníci města
• Nově příchozí obyvatelé

Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje

Svaz průmyslu a dopravy
České republiky

– odbor informatiky
– odbor regionálního rozvoje
– odbor řízení projektů
– odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cestovního ruchu
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Vazba na cíle

A1.1 Efektivní úřad
A1.2 Hospodaření města
A1.3 Image města
A2.1 Spolupráce radnice a podnikatelů
A2.4 Cestovní ruch
B1.1 Urbanismus a architektura
C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity
C2.2 Sounáležitost
C3.1 Škola a komunita
C3.2 Vzdělaní a aktivní občané

Vazba
na strategické
dokumenty

Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary pro období let 2021–2027
Integrované teritoriální investice ITIKA° 2021–2027
Regionální inovační strategie Karlovarského kraje
Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje 2013–2020
Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027
Marketingová strategie pro Karlovarský kraj
Strategický rámec Česká republika 2030
Národní inovační strategie České republiky 2019–2030
Inovační strategie České republiky (The Country for the Future)
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020
Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví / Akční plán 2021–2023
Digitální Česko: Informační koncepce České republiky
Klientsky orientovaná veřejná správa 2030
Digitální Evropa
Evropa připravená na digitální věk 2020–2024

Naplnění hodnot
Hrdé a sebevědomé město
Živé a kreativní město
Zdravé a bezpečné město
Společné a společenské město
Inovativní a iniciativní město
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