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JAK BUDE KP22+ REALIZOVÁNA 
A VYHODNOCOVÁNA
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Jak budeme KP22+ realizovat

!ÍZENÍ IMPLEMENTACE
Implementace je zp!sob, jak"m budou v"#e pojmenované vize, cíle a$p%íklady projekt! 
uvád&ny do praxe. Proces implementace je tedy realizace konkrétních zm&n skrze projekty 
a$opat%ení, které p%ispívají k$napln&ní KP22+. V$roce 2022 bude zapo'ata realizace 
projekt!, které jsou uvedeny jako p%íklady opat%ení pod jednotliv"mi strategick"mi okruhy. 
V$dal#ích letech, po'ínaje rokem 2023, bude KP22+ implementována skrze jednoleté 
ak'ní plány.21 V$roce 2022 bude vytvo%en první ak'ní plán platn" pro rok 2023 a$obdobn& 
dále. Projekty, které nebudou implementovány v$rámci jednoho kalendá%ního roku, budou 
automaticky p%esunuty do ak'ního plánu na následující rok. Klí'ov"m aspektem p%i 
v"b&ru projekt! do ak'ních plán! je to, nakolik dan" projekt plní vizi a$cíle kulturní politiky. 
Pr!%ezová kritéria musí b"t brána v$potaz p%i rozpracování zám&ru projekt! i$p%i jejich 
implementaci. Následující schéma znázor(uje jednotlivé kroky implementace KP22+.

21
Ak'ní plány jsou zpravidla jednoleté 
podrobné popisy soustavy projekt! 

navázan"ch na rozpo'et m&sta, s$konkrétními 
nositeli projekt! a$harmonogramem.

ORGANIZA"NÍ STRUKTURA IMPLEMENTACE KP22+

Ź� POLITICKÁ ZODPOV#DNOST: Rada HMP a$následn& Zastupitelstvo HMP ka)doro'n& 
schvaluje p%edlo)en" ak'ní plán navázan" na rozpo'et pro následující kalendá%ní rok.

Ź� GARANCE: Garantem implementace kulturní politiky je %ídící v"bor slo)en" ze zástupc! 
politick"ch stran, odborné ve%ejnosti a$aktér! odpovídajících za implementaci. Ka)dé 
volební období je slo)ení %ídícího v"boru aktualizováno. Slo)ení %ídícího v"boru na rok 
2022 je toto)né se slo)ením p%i tvorb& KP22+ (viz seznam v$úvodu).
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Ź� KOORDINACE: Úkolem koordinátor! je sdru)ovat informace o$implementaci (pr!b&)n" 
monitoring), vyhodnocovat jejího pln&ní (evaluace), dále je to tvorba ak'ních plán!, 
aktualizace tohoto dokumentu a$participace se v#emi uveden"mi kroky spojená. Za 
monitoring projekt! a$jejich koordinaci je zodpov&dn" Odbor kultury MHMP. Za evaluaci, 
tvorbu ak'ních plán!, aktualizaci v"chozího dokumentu a$participaci aktér! i$ve%ejnosti 
na t&chto procesech je odpov&dná Kreativní Praha, z. ú.

Ź� REALIZACE: Realizátorem projektu ak'ního plánu kulturní politiky mohou b"t 
jednotlivé odbory Magistrátu m&sta, m&stem z%ízené 'i zalo)ené organizace, ale i$dal#í 
subjekty. Ka)d" z$projekt! má svého politického gestora v$podob& p%íslu#né Radní 'i 
Radního. 

Následující schéma zobrazuje organiza'ní strukturu v"#e popsan"ch proces!:
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