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KREATIVNÍ CENTRUM   



 
CO TO BUDE? 
 
Centrum podpory tvůrčích profesí  
-soukromé pracovní prostory: inkubátor, studia, ateliery 
-prostory přístupné široké veřejnosti: knihovna, multifunkční sál, 
dílny, zkušebny, zahrada, kavárna, prostory pro činnost NGOs, 
obchody 
 
 
PROČ TO BUDE? 
 
-udržení talentů v Brně 
-podpora zaměstnanosti vznikem malých a středních podniků a 
přilákáním investorů 
 -revitalizace a oživení významného brownfieldu ve 100% 
majetku města a sociálně vyloučené lokality „Bronx“ 



 



 
 
 

 
KDY TO BUDE ? 
 
2010 Konference Kreativní Brno, advokacie podpory KKP 
2010 Výstavy, prohlídky, divadlo 
2013 Stavebně-technický průzkum objektu káznice 
2014 Studie proveditelnosti  
 
2014 Mapování (JIC, 2014, Z. Kujová) 
Kvantitativní a kvalitativní analýza KKP 
11 000 subjektů, 20 000 zaměstnaných, 24 mld. obrat/rok 
 
design, architektura, reklama, videohry a hry, film a video, rozhlas, 
televize, literatura a knižní trh, výtvarná umění a trh s uměním, 
řemesla, hudba a hudební průmysl, scénická umění 
 
2015 Řídicí skupina projektu (primátor + 4 náměstci) 
 









 
2016  
Sanace objektu + předběžný provoz  
Finalizace vize projektu se stakeholdery 
Architektonická soutěž 
 
2017 Projektuje se 
2017/18  Projekt. Dotace.  
2018-2020 Stavíme…  
 
Uf. 

 
 

 

 
KDY TO BUDE ? PŘEDBĚŽNĚ 



 
 
 

 
PLÁN PODPORY KKO 
OD KREATIVNÍHO CENTRA KE KREATIVNÍMU BRNU 
 
-koordinátorka podpory kreativních průmyslů 
-součást kulturní politiky města a nové městské strategie, ITI 
 
Spolupráce s kreativci, firmami, školami (inovační ekosystém) 
Zapojení kreativců do řešení potřeb města. 
 
Konkrétní nástroje podpory :  
-kreativní centrum 
-kreativní vouchery 
-kreativní galerie 
-regionální filmová kancelář 
-podpora účasti na oborových veletrzích 
-systém pronájmu nebytových prostor 
 
 



INOVAČNÍ EKOSYSTÉM 



EVROPSKÁ KOMISE, KEA A EUROCITIES  
REGIONS AND CITIES OF CULTURE 

 

















 
 
 

 
BRNĚNSKÝ KULTURNÍ PARLAMENT 
 

-koordinátor kulturní politiky města 

-platforma pro setkávání aktérů kulturní a kreativní scény 

- platforma pro formulaci potřeb směrem k městu 

- webová platforma pro virtuální setkávání, diskuze a sdílení 

- 11+ „advokačních skupin“ (sektory KKP) 



 
 
 

 
KULTURNÍ POLITIKA MĚSTA 
 

- střednědobý plán, přijetí v roce 2017 

- výstupy z mapování KKP + práce „advokačních“ skupin 

- vize města 

- stabilizace zřizovaných institucí 

- podpora nezřizované sféry 

- podpora podhoubí a kultivace prostředí pro rozvoj bottom-up aktivit 
 





DĚKUJEME ZA POZORNOST! 

 
chrastova.tereza@brno.cz 
piorecky.viktor@brno.cz 
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