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Podpora tvorby klastrů v hornických
regionech
O projektu PROSPECTS
Hlavní cíle:
Posílit místní struktury na podporu
podnikání v současných či bývalých
hornických, nebo jiným těžkým průmyslem zasažených území
Identifikovat a analyzovat množství
dobrých příkladů z oblasti podpory
podnikání a vybrat nejlepší z nich
Vylepšit nástroje a metody jednotlivých
partnerů vypracováním 10 plánů
transferu dobrých praktik
Přispět ke zlepšení nástrojů na podporu podnikání po celé Evropě
4 strategická témata:
Struktury na podporu podnikání
Atraktivita území pro investory
Klastry
Inovační a znalostní ekonomika

Partneři projektu PROSPECTS
sdružení ACOM Francie (vedoucí
partner)
město Houthalen-Helchteren
(Belgie)
okres Karviná (Česká republika)
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais
(Francie)
město Tatabánya (Maďarsko)
sdružení ACOM Polsko
Labour Fund Zasavje (Slovinsko)
město Laviana (Španělsko)
město Wigan (Spojené království)
Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen (Německo)

ÚVODNÍ SLOVO
Hornoslezský region se nachází v jižní části Polska. Žije zde 4,83 milionů
obyvatel, což představuje 12,5% celkové populace Polska. Tento region patří
do skupiny nejprůmyslovějších oblastí v zemi - vytváří se zde více než 13%
HDP, což jej řadí na druhé místo v Polsku. Po restrukturalizaci těžebního průmyslu bylo již 23 dolů uzavřeno. Stále se zde však nachází 38 aktivních dolů.
První tři klastry ve Slezském vojvodství byly vytvořeny jako „počáteční iniciativa“ v letech 2005 - 2008 s podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
Polska. Hlavním záměrem bylo zvýšit konkurenceschopnost podniků díky tvorbě sítí spolupráce a struktur, které je podporují. Výsledkem je to, že v současné době působí v Hornoslezském regionu již 15 klastrů. Současně se zvyšuje počet evropských projektů zaměřených na podporu zakládání klastrů. Zástupci regionu byli tedy velmi potěšeni, že mohli
hostit 3. tematické setkání projektu PROSPECTS a jeho účastníky v Katowicích. Tato událost byla dobrou příležitostí k výměně zkušeností jednotlivých partnerů v oblasti podpory
tvorby klastrů.
Pawel MOCEK,
Národní koordinátor sdružení ACOM Polsko

Příklady partnerů na téma Podpora tvorby klastrů
3. tematického setkání projektu PROSPECTS (6. - 8. dubna 2011, Katowice) se zúčastnilo
více než 60 delegátů z partnerských institucí. Po předchozím setkání, kde se probíralo téma atraktivity území pro investory, byla nyní pozornost věnována tématu podpory tvorby
klastrů. Tuto konferenci uspořádalo sdružení ACOM Polsko, jenž je jedním z partnerů projektu PROSPECTS.
ACOM Polsko je asociací hornických oblastí v Polsku a sdružuje 35 měst a obcí ze 4 regionů. Města a obce, které jsou členy asociace mají více než 1 milion obyvatel.
Uskutečněné setkání v Polsku bylo příležitostí k představení míst spojených s tématem
klastrů: Technologický park v Bialsku - letecký průmysl, podniky a inovace a Avio Polska letecký průmysl (výzkumné a vývojové centrum, výrobní centrum). Tyto subjekty jsou součástí Slezského klastru leteckého průmyslu.

Příklady realizace
Klastr ekologických podniků zaměřených na rozvoj inovačních ekologických technologií - CD2E (Francie)
Klastr přeměny odpadů na materiály a energii - město Houthalen-Helchteren (Belgie)
Klastry v Moravskoslezském kraji - okres Karviná (Česká republika)
Různá úroveň vývoje několika klastrů v Pas-de-Calais: zvýhodnění územních klastrů
- Krajská rada oblasti Pas-de-Calais (Francie)
Hutnický klastr kraje Komárom-Esztergom - město Tatabánya (Maďarsko)
Podpora tvorby klastrů ve Slezsku - sdružení ACOM Polsko
Vývojové centrum nových materiálů - Labour Fund Zasavje (Slovinsko)
Klastrová politika v Asturii - město Laviana (Španělsko)
Oborové klastry / Rozvoj klastrů - město Wigan (Spojené království)
Podpora tvorby klastrů v Gelsenkirchenu – využití příkladu z oblasti „budoucích
energií“ - Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen (Německo)
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Klastr přeměny odpadu na materiály a
energii (Houthalen-Helchteren, Belgie)
Přítomnost
druhé
největší
skládky
odpadů ve Vlámsku
a klasické spalovny
městského odpadu
v
Hout halenHelchteren přispívá
k
nelichotivému
pohledu na město jako na „území ničeho“ a na „pustinu“.
Činnosti konané místními podniky, subjekty a vlámskou
vládou vedou k uvědomění, že Houthalen-Helchteren
může přeměnit tyto slabiny v ekonomickou sílu v rámci
nového odvětví čistých technologií: přeměna odpadu na
nový zdroj energie. Jedním z příkladů této transformace
je příprava plánu na vyčištění skládky, kde je uloženo až
16 milionů tun odpadu. První pokusy byly úspěšné a vedly k založení mezinárodního symposia „Enhanced Landfill
Mining“.
Existující společnosti mají možnost stát se jeho partnerem a uskutečnit kroky směrem k této nové vizi. Jsou
realizovány taktéž činnosti k zapojení místních obyvatel
do tohoto projektu: otevření návštěvnického centra, organizace kulturních akcí, služby informátorů o čistých technologiích atd.
Kontakt: Paul Boutsen,
Cleantech Development Manager
paul.boutsen@cleantechcampus.be

CD2E – Klastr podniků zaměřených na rozvoj inovačních ekologických technologií
(Francie)
Centrum CD2E bylo
vytvořeno jako odborné
středisko
ekologických technologií v roce 2011
starostou
města
Loos-e n-Go helle
(Jean-François CARON) za účelem
přeměny
bývalého
těžebního území na
zónu s potenciálem
pro „nové udržitelné
činnosti“. Za pomocí
místních
struktur,
výzkumných center a podniků a díky dotačním fondům z
regionální rady, francouzské vlády a Evropské unie a
příspěvků od místních firem podporuje centrum CD2E
rozvoj ekologicky zaměřených společností, využití nových
technologií a zřizování nových oborových klastrů jako
například TEAM2 (recyklace). Tento klastr byl francouzskou vládou v květnu roku 2010 jmenován jako tzv. centrum konkurenceschopnosti. Mezi dosaženými úspěchy
centra CD2E je například každoroční organizace Evropského kongresu ekologicky šetrných technologií, realizace předváděcí místnosti ekologických materiálů, platformy
solárních panelů a platformy Life Cycle Analysis, která
hodnotí vlivy podnikových produktů na životní prostředí.
Kontakt: Hatice ANIS International consultant
h.anis@cd2e.com
Internetová stránka: www.cd2e.com

Klastry v Moravskoslezském kraji (Česká republika)
Moravskoslezský kraj byl prvním regionem v republice,
který se stal aktivním v politice klastrů (2002) a založil
klastr (2003) jako společnou iniciativu Czechinvestu národní agentury na podporu investic, Technické univerzity v Ostravě, místní regionální rozvojové agentury a
dalších veřejných struktur. Tato iniciativa byla podporována od roku 2004 zřízením prvního národního programu
rozvoje klastrů a přístupem k evropským fondům. Téměř
čtvrtina dotací z veřejných rozpočtů byla alokována do
tohoto regionu. Díky této podpoře bylo během let 2005
až 2008 založeno 8 klastrů se zaměřením na různé obory činnosti. Analýzy dokazují, že tyto klastry mají pozitivní
význam na zvyšování inovativního potenciálu a zaměstnanosti v regionu, na růst společenského kapitálu a na posílení spolupráce mezi průmyslem a
akademickou sférou. V současné době stále roste počet zapojených společností a v hlavních
regionálních klastrech již překračuje 50.
Kontakt: Prof. Ing. Karel Skokan, karel.skokan@vsb.cz

Groupe d’Action Plasturgie Artois Flandre (Francie)
Plastikářský průmysl se rozvíjí již od 50tých let 20.
století na bývalém těžebním území. Paralelně s tím
hraje ústřední roli v ekonomické přeměně uhelné pánve
Nord – Pas-de-Calais od 70tých let automobilový průmysl: hlavní odběratel plastových výrobků, který urychlil
rozvoj plastikářského průmyslu. Ten zde byl rozvíjen,
aby dodával výrobky zmíněnému automobilovému
průmyslu, který využívá velké množství plastů. V roce
1992 založilo několik podniků středisko výroby plastů,
aby si mohly vyměňovat své zkušenosti a pohledy na
svou činnost. V roce 1998 oficiálně stvrdili své partnerství a spolupráci díky založení sdružení Artois Flanders
Plastic Industry Action Group. Tento spolek byl v roce 2007 označen státními a veřejnými
strukturami za expertní klastr plastů a stal se prvním klastrem, který obdržel finanční dotaci od
Regionální rady v roce 2011. Klastr organizuje „inovativní dny“, společné akce, workshopy a
obchodní jednání. Hlavní náplní práce v roce 2010 byly výzkum a vývoj, průmyslová činnost,
internacionalizace, vzdělávání, ekonomické uvědomění a komunikace. V současné době čítá
62 stálých členů.
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais je jeho partnerem a spolufinancuje činnost klastru po dobu
3 let. Záměrem této podpory Krajské rady je posílení tvorby nových sítí spolupráce a dalších
klastrů, ale také ocenění prováděných činností.
Kontakt: Pierre MOREAU, Vice-president / Pierre FERRIER, Chief executive officer
Internetová stránka: www.portailplasturgie.com

„Solární město“ Gelsenkirchen (Německo)
Gelsenkirchen zahájil svou vizi „Solárního města“ v
průběhu 90tých let. V roce 1995 byl uveden do provozu Vědeckotechnologický park, který zastupuje veřejné instituce, soukromé společnosti a univerzity a
představuje „embryonální jádro“ v oblasti solárních
technologií a „budoucích energií“. Mezi dosažené
úspěchy projektu „Solárního města“ patří zřízení korporátní struktury, která spojuje činnosti Vědeckotechnologického parku a soukromých společností, dále
pak veletrh Obnovitelné energie, řízení marketingových aktivit, registr „Solar Roof Register“, který zobrazuje vhodná místa pro instalaci solárních panelů ve
městě, a geodata, která demonstrují potenciální využití solárních panelů. Díky těmto činnostem bylo vytvořeno či zajištěno již 5 000 pracovních
míst v oboru „budoucích energií“. Intenzivní komunikace navíc umožnila městu Gelsenkirchen
získat pozitivní pohled na toto území jako na místo vhodné pro investice, což má za následek
celkový rozvoj města.
Kontakt: Corinna Arent
Internetová stránka: www.solarstadt-gelsenkirchen.de
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Klastrová politika v Asturii (Španělsko)

Podpora tvorby klastrů ve Slezsku (Polsko)

V průběhu 80tých let
20. století, kdy region
bojoval s vážnými
průmyslovými problémy, přijala regionální
vláda politiku vedoucí
k revitalizaci a diversifikaci
průmyslové
struktury. Za tímto
účelem vznikla v roce
1983
R egioná l ní
agentura
rozvoje,
dnes známá pod označením IDEPA. První kroky v rozvoji
klastrů se uskutečnily v roce 2002 pod záštitou Regionálního programu inovačních činností. Bylo vybráno 8 oborů, které mohly vytvořit klastry. Mezi lety 2007 a 2010
vypracovala IDEPA strategické plány těchto oborů a pobídla podniky k účasti v této iniciativě. Bylo vytvořeno 5
klastrů a dalších 6 jich bylo podpořeno v jiných odvětvích.
IDEPA zahájila příjem žádostí k podpoře v těchto 11
klastrech již při svých počátečních aktivitách. 4 klastry
byly ohodnoceny jako excelentní Ministerstvem průmyslu,
cestovního ruchu a obchodu. Samozřejmostí je to, že
inovativní obchodní spolky jsou součástí Plánu rozvoje
hospodářství španělské vlády.

Místní veřejné struktury ve slezském regionu
započaly svou činnost v oblasti podpory tvorby
klastrů v roce 2005 v rámci projektu „Tvorba sítí
oborové spolupráce a podpora subjektů ve Slezském vojvodství“. Do projektu byly zapojeni místní
a regionální agentury, univerzity a výzkumná a
vývojová střediska. Výsledkem bylo založení tří
klastrů v roce 2008, které se zabývaly železniční
dopravou, cestovním ruchem a zdravotnickou
péčí. V rámci druhé fáze projektu, který běží od
roku 2007 do roku 2013, bylo vybráno zaměření
na 8 hlavních technologických oborů. Bylo také
vybráno 5 koordinátorů, kteří byli najati, aby identifikovali potřeby podniků v oblasti inovací, podpořili jejich spolupráci s akademickým sektorem a s jinými společnostmi a představili firmám nabídku vědeckých institucí a výzkumných a
vývojových středisek. V roce 2011 již funguje v regionu 15 klastrů.
Kontakt: Lilla Knop, PhD / Sławomir Olko, PhD
Internetová stránka: www.cebbis.eu

Hutnický klastr kraje Komarom-Esztergom (Maďarsko)

Kontakt: Jaime Fernández Cuesta,
jaime@idepa.es
Internetová stránka: www.idepa.es

Vývojové centrum
(Slovinsko)

nových

materiálů

Vývojové centrum nových materiálů (RCeNeM) zahájí
svou činnost v červnu 2011. Centrum RCeNeM je strukturováno jako společnost s 12 investory včetně Regionálního centra rozvoje. Hlavní
činností centra RCeNeM
bude výzkum a vývoj v
oblasti nových materiálů.
Cílem je vyvíjet nové
nano-, varisto– a keramické materiály, které budou
využívány k rozvoji inovativních průmyslových činností. Nabyté znalosti a dovednosti budou využívat i investoři centra v posílení svých
aktivit. Vývojové centrum RCeNeM poskytne 11 mezinárodních patentů a 45 nových pracovních míst s vyšší
přidanou hodnotou. Činnost bude financována Evropským fondem regionálního rozvoje. 60% aktivit se uskuteční přímo v regionu Zasavje, 40% v ostatních regionech
Slovinska.
Kontakt: Staša Baloh Plahutnik,
Regional Development Center

Od počátku 90tých let 20. století bylo v kraji Komarom-Esztergom založeno několik společností v oblasti elektronického průmyslu a zpracování kovů. Hutnický klastr byl vytvořen v roce
2008 za účelem umožnění efektivnější spolupráce mezi těmito společnostmi a zvýšení jejich
ekonomické konkurenceschopnosti. Tento klastr je otevřenou asociací, kterou řídí Hospodářská komora kraje Komarom-Esztergom a je vedena řídící komisí, ve které zasedá 5 členů.
Mezi činnosti klastru patří správa internetových stránek a databáze podniků, pravidelné konzultace, sdílení zkušeností mezi členy klastru a spolupráce s vládní Agenturou rozvoje obchodu a investic Maďarska (ITD). V oblasti spolupráce mezi členy klastru je největší pozornost
věnována rozvoji odborného vzdělávání, zvyšování kvalifikace místní pracovní síly, výzkumným a vývojovým činnostem a sledováním vypisovaných veřejných zakázek.
Kontakt: Ms. Emese Halász-Szántói
Internetová stránka: www.femipariklaszter.hu

Klastr nových digitálních technologií ve Wiganu (Spojené království)
Městský úřad ve Wiganu vytipoval obor nových digitálních technologií jako jeden z hlavních
pro rozvoj klastrů v regionu. Podpora
tohoto odvětví zvýší produktivitu zapojených firem a usnadní rozšíření inovací,
což je předpokladem dalšího hospodářského růstu. Tato oborová síť byla založena v létě roku 2009 a již několikrát napomohla k diskusi o širokém spektru otázek.
Díky tomuto bylo usnadněno navazování
spolupráce mezi podniky a rozvoj iniciativ,
jako například zapojení do dodavatelského řetězce, spolupráce na vývoji nových
produktů či možnost společného lobování.
Oborová blízkost k hlavním hráčům (např.
BBC), jenž sídlí v regionu Manchester, je příležitostí k přístupu k vyspělým technologiím, k
přilákání nových investorů a k nabídce nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst.
Kontakt: Keith Cunliffe
Internetová stránka: www.wigan.gov.uk
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Pohled na klastr leteckého průmyslu ve Slezsku: Technologický park v Bielsku (Polsko)
Technologický park v Bielsku - Letectví, podniky a inovace je společnost, která je spolufinancována z evropských fondů (projekt v rámci Sektorového operačního programu, který je zaměřen na zvýšení konkurenceschopnosti podniků a inovace). Technologický park se nachází poblíž uhelného dolu KWK
„Brzeszcze-Silesia Ruch II” v obci Kaniów. Mezi partnery projektu patří místní veřejná sféra, kterou reprezentuje Okres Bielsko, a soukromí investoři.
Území, na kterém byl Technologický park vystavěn, bylo značně devastováno průmyslovou činností. Po mnoho let zde byla halda hlušiny, která zde byla navážena z blízkého uhelného dolu , a území bylo tedy prakticky skládkou. Kvůli těžkým zásahům těžebního průmyslu vyžadovaly jakékoliv pokusy o využití
tohoto území revitalizaci krajiny. Park byl vytvořen na 18ti metrovém násypu na revitalizované důlním odvale.
Letecký technologický park v Kaniówě disponuje potřebnou infrastrukturou pro letecké společnosti a jejich činnost, včetně více než 10 000 m2 moderních
výrobních hal a hangárů, asfaltové vzletové a přistávací dráhy (o délce 700 m), pojezdové dráhy, odstavného stání pro letadla, benzinové stanice nabízející
paliva JET A1 a AVGAS a dispečerskou věž řízení letového provozu s kancelářemi a s profesionálně vybavenou konferenční místností.
Na územích, kde se rozkládá Technologický park v Bielsku, a v přilehlých oblastech bude vytvořeno Slezské vědecké a technologické centrum se zaměřením
na letecký průmysl. Projekt předpokládá s rozvojem území a se zařízením laboratoří, kde se bude odehrávat výzkumná a vývojová činnost kompozitů pro
letecký průmysl. V rámci tohoto centra budou vytvořeny také experimentální a
komerční prostory.
Bude vystavěn závod na výrobu kompozitních materiálů pro letecký průmysl. Podniky z různých odvětví průmyslu, ve kterých mohou být kompozity využity, jsou
zvány ke spolupráci.
V rámci Technologického parku Bielsko se může rozvíjet výrobní činnost, služby,
vzdělávání, výzkumné a experimentální činnosti v oblasti leteckého průmyslu. Park
se podílí na rozvoji vzdělávání a disponuje skvělým místem pro potenciální uplatnění studentů ve výrobní či výzkumné činnosti (spolupráce se Slezskou univerzitou) umožňující rozvoj leteckého průmyslu inovativními způsoby.
Technologický park také disponuje volnými plochami pro investory, kde se mohou
usídlit firmy z leteckého průmyslu, či společnosti, které jsou dodavateli do tohoto
oboru. Může zde být vystavěno až 30,000 m 2 výrobních hal, skladů a hangárů.
(10,000 m2 výrobních prostor bude navíc využito v blízké budoucnosti). Jsou zde
prakticky neomezené možnosti pro investování podniků ze všech oborů činnosti.

Novinky:
Čtvrté a tedy poslední tematické setkání se uskutečnilo 22. - 24. června v Tatabányi (Maďarsko)
Posledním tématem diskutovaným v rámci projektu PROSPECTS byla "inovační a znalostní ekonomika". 64 účastníkům bylo
představeno 10 dobrých příkladů na toto téma.

Průřezový seminář v říjnu 2011 v Pas-de-Calais (Francie)
Rok a půl po zahájení projektu PROSPECTS bylo prezentováno 40 dobrých příkladů od 10 partnerů. Výsledkem bude vydání
Příručky dobrých praktik během průřezového semináře, který se bude konat v říjnu 2011. Tato konference ukončí první fázi
projektu a zahájí jeho druhou fázi. Seminář budou společně organizovat Krajská rada oblasti Pas-de-Calais a asociace hornických
sdružení ACOM Francie.

Internetová stránka projektu PROSPECTS
Internetová stránka projektu PROSPECTS je již v provozu. Na těchto stránkách jsou dostupné informace o projektu a také
dokumenty z předchozích setkání.

Website: www.prospects-project.com
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« Les Grands Bureaux »,
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Fax: +33 3 21 44 86 22
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