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Opatření

Typické aktivity • Stabilizovaný Karlovarský symfonický orchestr

• Stabilní vlastní divadelní soubor

• Platforma pro komunikaci a koordinaci místních kulturních aktérů

• Vlastní grantový program pro podporu nezávislých kulturních iniciativ a organizací

• Motivační programy pro kulturní iniciativy mládeže

• Zapojení představitelů různých proudů kultury do kulturních komisí 

• Sledování a vyhodnocování ze strany nezávislých odborníků, jak realizované projekty 

naplňují strategii, včetně vyhodnocování mezioborových dopadů

 + zajištění dlouhodobého financování umožňující stabilitu

 + rozvoj a dlouhodobé plánování dramaturgie

 + systémové řešení jak velké (oficiální) kultury, tak malých (alternativních) kulturních 

aktivit a spolků

 + možnost čerpat z různých kultur žijících ve městě

 + koncepční přístup

 + koordinace aktivit

 + podpora komunity a sounáležitosti kulturních aktérů a zájemců o kulturu

 + ucelenější pohled na rozvoj kultury ve městě při klíčových rozhodováních

 – neaktuální, nevyvážená a příliš obecná kulturní koncepce

 – nedostatek (a nesystémová distribuce) provozních financí

 – podcenění přípravy projektových záměrů pro grantové výzvy (nedosažitelnost významné 

finanční podpory z národních a evropských zdrojů)

 – nedocenění významu a přínosu nezávislých kulturních iniciativ obyvatel, stranění příspěv-

kovým organizacím zřizovaným veřejnou správou

 – nejasně definované cílové skupiny

• Vlastní strategické řízení nebo alespoň strategické uvažování u kulturních subjektů

• Aktivní klíčová role koordinátora kultury

• Nastavení jasného dlouhodobého systému pro financování institucí

• Nastavení klíče pro koncepční finanční podporu organizací z veřejných zdrojů s kontrolou 

vazby na naplňování cílů strategie

• Pravidelná výběrová řízení pro obsazování vedoucích pozic v příspěvkových organizacích 

se stanovením časového ohraničení mandátu

• Zařazení systémového financování do rozpočtu města

• Vyjasnění právní formy kulturních institucí s vazbou na město, jasná, přehledná struktura 

(audit, restrukturalizace apod.)

• Připravenost projektů pro budoucí grantové výzvy (investice do přípravy projektových záměrů)

• Realizace aktivit v souladu se Strategií a Manuálem koncepčního přístupu k veřejným pro-

stranstvím města Karlovy Vary 

• Firemní filantropie

Očekávané přínosy

Možné překážky

Nutné podmínky
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Aktéři Veřejní Soukromý a neziskový sektor

Statutární město Karlovy Vary 

Odbory Magistrátu města Karlovy Vary:

 –  odbor kultury, školství a tělovýchovy 

 –  odbor majetku města

Infocentrum města Karlovy Vary, o. p. s.

Karlovarský kraj

Příspěvkové organizace města

Odbory Krajského úřadu 

Karlovarského kraje: 

 – odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu

Externí odborníci 

Ministerstvo kultury ČR

Nestátní neziskové organizace

Místní kulturní organizace 

a spolky

Soukromé produkční agentury

Donátoři, dárci, nadace
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Cílové skupiny

• Příspěvkové organizace města s kulturním 

zaměřením

• Místní kulturní organizace a spolky

• Soukromé produkční agentury

• Široká veřejnost 

• Turisté a lázeňští hosté

• Školy (ředitelé, učitelé, žáci, studenti)
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Vazba 

na strategické 

dokumenty

A1.1 Efektivní úřad 

A1.2 Hospodaření města

A1.3 Image města

A2.2 Lázeňství

A2.3 Nové výzvy

A2.4 Cestovní ruch

B1.1 Urbanismus a architektura

B2.2 Doprava a veřejný prostor

C1.3 Společenské akce a volnočasové aktivity

C2.1 Sociální záchranná síť

C2.2 Sounáležitost

C3.1 Škola a komunita

Koncepce kultury Statutárního města Karlovy Vary pro období let 2021–2027

Strategie a Manuál koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary

Program rozvoje Karlovarského kraje 2021–2027

Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Karlovarském kraji na období 2018–2023 

Koncepce rozvoje lázeňství a balneologie Karlovarského kraje 

Strategický rámec Česká republika 2030

Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví / Akční plán 2021–2023

Státní kulturní politika ČR 2021–2025+

Hrdé a sebevědomé město

Živé a kreativní město

Zdravé a bezpečné město

Společné a společenské město

Inovativní a iniciativní město

Naplnění hodnot


