
ČTVRTEK 22. ZÁŘÍ La Fabrika

POLICY FORUM 
Co přináší aktuální evropské politiky
a programy kulturním a kreativním
odvětvím? Měla by se jich obávat, či
pro ně tyto politiky naopak
představují příležitost? 
Policy forum představuje aktuální
možnosti rozvoje kulturních a
kreativních odvětví na úrovni EU,
od Nového evropského Bauhausu
(NEB) po Znalostní a inovační
společenství (KIC). 

Caroline Norbury – výkonná ředitelka společnosti Creative UK

Maite Ibanez – Valencia, World Capital of Design 2022 (online)

Michal Lázňovský – člen představenstva sítě European network on cultural
management and policy (ENCATC) 

Kirsten Dunlop – CEO European Institute of Innovation and Technology 

14:00–14:15 UVEDENÍ  BLOKU

„Kulturní a kreativní odvětví jako řešení nejpalčivějších 
společenských problémů.“

14:15–15:00 PŘEDNÁŠKY

„Creative Industries, Design and Social Development“

„Zelená transformace v kulturním managementu,
politice, výzkumu a vzdělávání“

(EIT) Climate 

 „Sociální transformace v kontextu klimatické změny a jakou roli zde mohou
sehrát kulturní a kreativní odvětví.“

EVROPSKÝ SUMMIT
KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH
ODVĚTVÍ 2022

STAKEHOLDER FORUM 
Stakeholder forum prezentuje
konkrétní řešení, která ukazují, jakým
způsobem se partneři European
Creative Business Network (ECBN)
vypořádávají se zelenou, sociální a
digitální transformací. 
Je kultura pouhým volnočasovým
zpestřením, či může hrát
strategickou roli v formování
prostředí, ve kterém žijeme?
Tento rok se Stakeholder forum
zaměří na příklady propojení inovací,
kreativity a designu s kvalitou života
občanů ve městech a obcích.

Elisaveta Merkourieva – MA student, Erasmus University Rotterdam

Matina Magkou – Post-doctoral researcher, University Côte d’Azur

17:00–18: 00 UNDER.DOC 
Dr. Cristina Ortega – ředitelka Světové organizace volného času

„Zapojení průkopnické cirkulární módní značky do řízení udržitelné spotřeby:
případ MUD Jeans v Nizozemsku“

„Efekt akcelerátoru: Role evropských kulturních sítí při prosazování 
zelené tranzice“

REASERCH THESIS 
prezentace výzkumných prací na
téma zelená kulturní a kreativní
odvětví 

PRAŽSKÉ KREATIVNÍ CENTRUM

Dries Buytaert – zakladatel Drupal a Acquia CTO

prezentace lokálních inovativních projektů

Gerin Trautenberger – předseda sítě ECBN 

Gerin Trautenberger – předseda sítě ECBN 
Petr Peřinka – ředitel Kreativní Prahy

8:30–9:45 REGISTRACE

10:00–10:30

„Open Innovation and Collaboration; lessons learned from 
Open Source Drupal“"

10:30–13:00 "ČEŠI INSPIRUJÍ EVROPU"

14:00–16:00 Leveling Up – workshop pro lokální aktéry a setkání manažerů
EIT- CC RIS

16:00   Závěrečná řeč

pátek 23. ZÁŘÍ La Fabrika

LOCAL FORUM
Kulturní a kreativní odvětví jsou
často tahounem sociálních,
zelených a udržitelných řešení.
Jedná se nejčastěji o malé a střední
firmy či individuální umělce a
kreativce, kteří přinášejí inovativní
řešení nejen v rámci KKO, ale i pro
ostatní sektory, jako např.
automobilový průmysl či logistika.
Jaké největší překážky stojí v cestě,
aby se tato řešení stala i
ekonomicky udržitelnými a masově
využívanými? Jak škálovat svůj
projekt? A jaké příklady nabízí
české prostředí?

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním
cílem je vytváření prostředí pro rozvoj kultury 
a kulturních a kreativních odvětví v hlavním městě
Praze. Garantuje rozvoj Pražské kulturní politiky, její
implementaci a monitoring a každý rok pořádá Pražské
kulturní fórum formulující nejaktuálnější výzvy v oblasti
rozvoje KKO.

European Creative Business Network (ECBN) je
nadace, která podporuje zájmy kulturních a kreativních
odvětví 
v Evropě. Vzhledem k rozmanitosti kulturních projevů i
kulturních a kreativních trhů v Evropě pracuje ECBN na
záměrech nepřímo a decentralizovaně. Podporuje
přední agentury, sponzory a zprostředkovatele na
místní, regionální nebo národní úrovni a pomáhá jim
podporovat kulturní a kreativní podnikatele. 

Změna programu vyhrazena. 

Konference bude probíhat v anglickém jazyce. 

La Fabrika 
Vchod SLÉVÁRNA
Přístavní 22, Praha 7 Holešovice
zastávka Dělnická: tramvaj č. 12, 6

Pražské kreativní centrum 
Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1
zastávka Staroměstská: Metro A, tramvaj 17, 2, 18

KONTAKT
kristyna.kocova@kreativnipraha.eu / +420 724 918 718
katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu / +420 739 488 383

Pro online přenos konference a nejlepší momenty sledujte kanály
Kreativní Prahy:

PROGRAM

OTEVŘENÁ DEBATA (Q&A)
Klíčovým aspektem úspěšné
transformace evropského průmyslu
je vytvoření prostředí, které je
schopné se neustále inovovat, učit
a rozvíjet. Prostředí, které 
z tohoto rozvoje nevyřazuje žádnou
skupinu obyvatel. Letos se otevřené
diskuse zaměří právě na tyto
vzájemně propojené činnosti -
inovace, vzdělávání a inkluzi.

Bernd Fesel (CEO of Culture & Creativity EIT KIC):  investice, škálování,
urbanistický rozvoj zelených KKO; 

David Crombie (HKU University of Arts Utrecht): rozvoj dovedností, upskilling
a další příležitosti v EU programech jako Cyanotype, Pact for Skills či Blue
Print;

Michal Hladký, předseda Creative Industry Košice (CIKE):  úloha kulturních a
kreativních odvětví při pomoci Ukrajině;

Mansour Aziz (kreativní podnikatel z Libanonu): úloha kulturních a kreativních
odvětví při klimatické krizi na příkladně Libanonu.

15:00–16:30 DEBATA
Tematické okruhy:

Jiří Sulženko – ředitel Odboru kultury a cestovního ruchu MHMP
Hana Třeštíková – radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, výstavnictví
cestovního ruchu
Petr Peřinka – ředitel Kreativní Prahy 

19:00 OTEVŘENÍ A WELCOME DRINK
20:00 PROSLOV

19:00- 24:00 Přehlídka lokálních projektů a networking party 

Přijďte zjistit, jak se promění evropská kreativní ekonomika v příštích letech.

https://kreativnipraha.eu/cs/uvod
https://www.youtube.com/channel/UC0CtMWaTtj8QlfpTVfTE-Fg
https://www.facebook.com/kreativnipraha/
https://www.instagram.com/kreativnipraha/
mailto:kristyna.kocova@kreativnipraha.eu
mailto:katarzyna.sanojca@kreativnipraha.eu

