CULTURE CARES... WHO CARES?
NOW IT’S OUR TURN
TO TAKE CARE!

KULTURA PEČUJE... KOHO TO ZAJÍMÁ?
TEĎ JE TO NA NÁS
PEČOVAT O NI!

Zdroj úvodní fotografie: Budejce.cz

STRATEGIE ROZVOJE KULTURY A KREATIVNÍCH ODVĚTVÍ
MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE NA OBDOBÍ 2023–2035

3. WORKSHOP – návrhová část, akční plán
11. dubna 2022
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Harmonogram projektu

Analytická
část

V / 2022

IV / 2022

III / 2022

II / 2022

I / 2022

XII / 2021

XI / 2021

X / 2021

IX / 2021

Strategie byla vytvářena od září 2021 do konce dubna 2022 tak, aby mohla být do konce června 2022 byla schválena orgány města a město
mohlo v září 2022 podat přihlášku na titul Evropské hlavní město kultury (EHMK).

Zmapování situace ve městě – analýzy
dokumentů a dat, příprava a realizace
rozhovorů
Zpracování součástí analytické části strategie
SWOT analýzy, shrnutí a závěry analytické fáze

Implementace

Návrhová
část

Výzkum image města (zvláštní příloha)

EHMK

Stanovení vize a cílů strategie
Rozpracování priorit / tematických okruhů
včetně opatření
Nastavení indikátorů
Implementace
Zásobník námětů
Akční plán
Pomoc s podklady pro přihlášku
na titul EHMK

2

Schéma návrhové části strategie
VIZE

průřezové hodnoty

PRIORITNÍ OBLAST 1

PRIORITNÍ OBLAST 2

PRIORITNÍ OBLAST 3

CÍLE

CÍLE

CÍLE

1.1 Specifický cíl

2.1 Specifický cíl

3.1 Specifický cíl

1.1.1 Opatření

2.1.1 Opatření

3.1.1 Opatření

1.1.2 Opatření

2.1.2 Opatření

3.1.2 Opatření

1.2 Specifický cíl

2.2 Specifický cíl

3.2 Specifický cíl

1.2.1 Opatření
1.2.2 Opatření

2.2.1 Opatření

3.2.1 Opatření

1.3 Specifický cíl

2.2.2 Opatření
2.3 Specifický cíl

3.2.2 Opatření
3.3 Specifický cíl

1.3.1 Opatření

2.3.1 Opatření

3.3.1 Opatření

1.3.2 Opatření

2.3.2 Opatření

3.3.2 Opatření

AKČNÍ PLÁN
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VIZE (draft, v procesu)
Jsme město České Budějovice. Považujeme se za metropoli kulturní krajiny a středobod
atraktivního regionu Jižních Čech. Pečujeme o kulturní potřeby místních obyvatel i
návštěvníků města, prezentujeme a rozvíjíme svou nezaměnitelnou identitu historického
města s bohatým kulturním i přírodním dědictvím, zajímavou podnikatelskou historií a
širokou nabídkou služeb nejen pro cestovní ruch, ale i pro život. Podporujeme kvalitní a
rozmanitou kulturu Budějovic napříč kulturními a kreativními odvětvími tak, aby zvyšovala
kvalitu života ve městě a napomáhala jeho sociálně-ekonomickému rozvoji a věhlasu. Díky
tomu je místní kultura progresivní, sebevědomá a známá po celém Česku i v zahraničí.
Pečujeme a rozvíjíme moderní kulturní infrastrukturu a plně využíváme její potenciál, a to jak při
velkých nadregionálních akcích, tak při komunitních setkáních a rozmanitých aktivitách kulturních
organizací a spolků.

Staráme se o to, aby kvalitní a atraktivní kultura byla dostupná v centru města i v dalších
městských částech pro všechny obyvatele, aktivně vstupovala do veřejného prostoru, který tím
kultivuje a oživuje.
Vytváříme dobré podmínky pro kulturní a kreativní odvětví napříč obory a sektory a
napomáháme spolupráci kulturních a kreativních aktérů navzájem, i směrem k dalším odvětvím.
Díky kultuře napomáháme rozvoji kreativity v místních školách i podnicích, stejně jako celkové
atraktivitě města pro místní obyvatele, studenty, podnikatele i turisty.
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PRŮŘEZOVÉ HODNOTY
PÉČE / CARE
Kultura v našem městě má pečující charakter. Pečuje o kvalitu
života ve městě, o rozvoj místních obyvatel, o veřejná
prostranství, zábavu návštěvníků a celkový rozkvět města. Proto
je důležité, abychom pečovali my o kulturu.
DOSTUPNOST, RESPEKT A OTEVŘENOST / ACCESSIBILITY,
RESPECT AND OPENNESS
Kultura je dostupná všem cílovým skupinám bez ohledu na věk,
vzdělání, národnost a etnickou příslušnost, náboženské vyznání,
politické přesvědčení a názory, výši příjmů, sexuální orientaci,
místo bydliště a narození či jakékoliv další odlišnosti. Kultura
spojuje.
SPOLUPRÁCE, PARTICIPACE, PARTNERSTVÍ / COOPERATION,
PARTICIPATION, PARTNERSHIP
Díky kultuře spolupracují aktéři napříč kulturními a kreativními
odvětvími bez jakékoli diskriminace. My jako město hrajeme
mezi nimi aktivní roli a vytváříme podmínky pro podnětnou a
efektivní spolupráci, koordinaci a partnerství. Stimulujeme tak
přesahy kultury do jiných odvětví.
Zároveň kulturu tvoří samotní lidé, kteří jsou ve středu naší
pozornosti. Místní obyvatelé i návštěvníci jsou aktivními tvůrci
kulturního prostředí a kulturní nabídky ve městě, kultura je
přirozenou součástí jejich každodenního života.

NEUSTÁLÉ UČENÍ SE / CONSTANT LEARNING
Kultura napomáhá vzdělávání místních obyvatel, návštěvníků
města i samotných kulturních aktérů tak, aby si rozšiřovali své
obzory a způsoby myšlení, byli otevření různým názorům a
kreativně se dokázali přizpůsobovat změnám. Zpětně se od nich
učí, evaluuje a neustále se rozvíjí a profesionalizuje.
EKOLOGIE / ECOLOGY
Kulturou v Českých Budějovicích aktivně pečujeme o životní
prostředí, všechny kulturní aktivity jsou udržitelné a ekologické.
Kultura tímto přístupem pomáhá měnit svět a je inspirací pro
další odvětví místní ekonomiky.
Stejně jako zahrada funguje místní kultura na principech
permakulturního prostředí – vnímá důležitost celku, ale i potřeby
jednotlivých jejích složek i v jejich proměnách a umí na ně
pružně reagovat.
UDRŽITELNÝ ROZVOJ / SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Kultura v Českých Budějovicích si uvědomuje důležitost 17
globálních cílů udržitelného rozvoje dle OSN (Sustainable
Development Goals) v 5 oblastech (Lidé, Planeta, Prosperita, Mír,
Partnerství) a svými aktivitami pomáhá k jejich dosažení.
Více o SDGs: https://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/ nebo
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
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Schéma návrhové části strategie
PRIORITNÍ OBLASTI

1. PEČUJEME

2. PROPOJUJEME...

3. TVOŘÍME...

O STABILNÍ PODMÍNKY PRO
ROZVOJ KULTURY...

Pečuje
me

Propoju
jeme

Tvoříme
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Logika oblastí a cílů
1. PEČUJEME O
PODMÍNKY...

2. PROPOJUJEME...

3. TVOŘÍME...

LIDÉ

1.1 ...kompetence a
organizační zajištění
kultury

2.1 ...kulturu
s lidmi

3.1 ...kulturu
dostupnou

ZDROJE

1.2 ...dostatek zdrojů

2.2 ...talenty
s příležitostmi

3.2 ...kulturu
udržitelnou

INFRASTRUKTURA

1.3 ...kvalitní zázemí

2.3 ...historii
s budoucností

3.3 ...kulturu
excelentní

DRAFT
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1. CARE FOR CONDITIONS
Pečujeme o podmínky pro rozvoj kultury
1.1 Pečujeme o
kompetence a
organizační
zajištění kultury

1.1.1 Vytváříme stabilní „páteřní síť“ kulturních organizací

1.2 Pečujeme o
dostatek zdrojů

1.2.1 Zajišťujeme transparentní a motivující finanční podporu KKO

1.1.2 Posilujeme odbor kultury na řídící a koordinační orgán

1.2.2 Hledáme další zdroje a alternativní způsoby podpory

1.3 Pečujeme o
kvalitní zázemí

1.3.1 Systematicky pečujeme o infrastrukturu pro kulturní aktivity a
spolkovou činnost
1.3.2 Pečujeme o veřejná prostranství a jejich kulturní využití

DRAFT
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2. CONNECT
Propojujeme kulturu s lidmi, talenty s příležitostmi, historii s budoucností
2.1
Propojujeme
kulturu s
lidmi

2.1.1 Zajišťujeme komunikačně-koordinační platformy pro
kulturní aktéry i veřejnost

2.2
Propojujeme
talenty s
příležitostmi

2.2.1 Rozvíjíme kreativní vzdělávání a zapojování mladé
generace do kulturního života

2.3
Propojujeme
historii s
budoucností

2.3.1 Pečujeme o hmotné kulturní dědictví a
zpřístupňujeme jej pro další generace

2.1.2 Zajišťujeme a podporujeme meziměstskou,
mezikrajskou, mezinárodní/evropskou spolupráci

2.2.2 Propojujeme kulturu s volnočasovými aktivitami,
cestovním ruchem a gastronomií

2.3.2 Pečujeme o nehmotné kulturní dědictví města, které
prezentujeme moderně a hravě

DRAFT

Kulturní čtvrť
(stůl 1)
Nadregionální
akce
(stůl 2)

Kultura a
cestovní ruch
(stůl 3)
Kulturní
dědictví
moderně
(stůl 4)
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3. CREATE
Tvoříme kulturu přístupnou, udržitelnou, excelentní a profesionální
3.1 Tvoříme
kulturu
přístupnou

3.1.1 Rozvíjíme práci s publikem a přístupnost

Komunity a
kultura v MČ
(stůl 5)

3.1.2 Tvoříme participativně, pro společné soužití

3.2 Tvoříme
kulturu
udržitelnou

3.2.1 Dbáme na environmentální odpovědnost

3.2.2 Podporujeme dobrovolnictví, mecenášství a celkovou
osvětu o významu kultury
3.3 Tvoříme
kulturu
excelentní a
profesionální

3.3.1 Vytváříme nástroje podpory kulturních a kreativních
odvětví
3.3.2 Pečujeme o profesionalizaci a budování kapacit aktérů

DRAFT

Ekologie,
veřejná
prostranství
(stůl 6)

Podpora KKO,
profesionalita
(stůl 7)
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Diskuzní stoly (přehled)

Kulturní čtvrť
(stůl 1)

Kultura a
cestovní ruch
(stůl 3)

Komunity a kultura
v měst. částech
(stůl 5)

(Martin Kolář)

(Ondřej Špaček)

(Lucie Bílková)

Nadregionální akce
(stůl 2)

Kulturní dědictví
moderně
(stůl 4)

(Matěj Vlašánek)

(Lucie Marková)

Ekologie, veřejná
prostranství
(stůl 6)
(Anna Hořejší)

Podpora KKO,
profesionalita
(stůl 7)
(Ondřej Kašpárek)
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Aktivity, projekty a činnosti za účelem naplnění Strategie
Harmonogram, odpovědnost, rozpočet
Odhad
finanční
náročnosti

Vazba
na
opatření
4Q 2024

3Q 2024

2Q 2024

1Q 2024

4Q 2023

Termín realizace

3Q 2023

Popis aktivity / projektu

2Q 2023

Název aktivity /
projektu

1Q 2023

Č.

Garant

Spolupráce

Navržené aktivity budou zapracovány přímo do návrhu Akčního
plánu Strategie.
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