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Podpora inovační a znalostní ekonomiky
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

ÚVODNÍ SLOVO
Město Tatabánya leží v severozápadní části Maďarska, v regionu Středního Zadunají. Žije zde
přibližně 70 000 obyvatel. Město bylo založeno v roce 1947 sloučením 4 původně samostatných obcí. V roce 1950 se stalo hlavním sídlem župní oblasti Komárom-Esztergom a od roku
1991 je oficiálně krajským městem.
Těžba uhlí na tomto území započala na konci 19. století a určila nový průmyslový charakter
regionu. Poslední rezervy uhlí v původní uhelné pánvi Tatábánya došly v roce 1987. V důsledku politických změn v roce 1990 bylo dosažení tržního hospodářství podmíněno strukturálními
změnami. Těžba uhlí a návazný těžký průmysl se po 110 letech existence úplně zastavily.
Potíže spojené se společenskými a hospodářskými změnami po roce 1990 byly vyřešeny díky uvědomělé a systematické politice ekonomického rozvoje města a díky aktivní účasti místních obyvatel, jenž znovu přivedli život
do tohoto regionu. Řada společností se rozhodla ve městě Tatabánya investovat a postavit zde své závody. Je zde
velký počet podniků MSP se zdravým podnikatelským duchem. Město přikládá těmto firmám velkou důležitost,
jelikož poskytují významný počet pracovních míst pro místní obyvatele.
Úřad pro transfer technologií a znalostí byl založen Vysokou školou moderních ekonomických studií. Tato iniciativa byla představena jako dobrý příklad v rámci 4. tematického setkání projektu PROSPECTS v Tatabányi.
Hlavní činností tohoto úřadu je řízení spolupráce a transferu technologií mezi podniky MSP a vyššími vzdělávacími strukturami za účelem zvýšení efektivity výzkumu, vývoje a inovačních činností podniků MSP.
Bylo pro nás velkou ctí, že jsme mohli zorganizovat 4. tematické setkání projektu PROSPECTS. Tento mítink byl
výbornou příležitostí k výměně zkušeností mezi projektovými partnery na téma Inovační a znalostní ekonomika.
Csaba Schmidt
starosta města Tatabánya

Příklady partnerů na téma Inovační a znalostní
ekonomika
Partneři projektu PROSPECTS














sdružení ACOM Francie (vedoucí
partner)
město Houthalen-Helchteren
(Belgie)
sdružení SMOOK (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)

Čtvrtého a tedy posledního tematického setkání projektu PROSPECTS (22.—24. června
2011, Tatabánya, Maďarsko) se zúčastnilo více než 60 delegátů z partnerských institucí.
Po předchozím setkání, kde se probíralo téma Podpora tvorby klastrů, byla nyní pozornost
věnována tématu Inovační a znalostní ekonomika. Tuto konferenci uspořádalo město Tatabánya, jenž je jedním z partnerů projektu PROSPECTS.
Uskutečněné setkání v Maďarsku bylo příležitostí k představení míst spojených s tématem
inovační a znalostní ekonomiky: Vysoká škola moderních ekonomických studií, průmyslový
park a hornické a průmyslové muzeum pod širým nebem (skanzen) v Tatabányi.

Dobré příklady
Regionální fond a ekonomický leadership pro inovace - společenství aglomerace LensLievin (Francie)
Uzavřený okruh - podpora vytěžení skládky odpadů - město Houthalen-Helchteren
(Belgie)
Důlní plyn na výrobu elektřiny a tepla - okres Karviná (Česká republika)
Rozvoj eko-inovací - Krajská rada oblasti Pas-de-Calais (Francie)
Úřad pro transfer technologií a znalostí - město Tatabánya (Maďarsko)
Centrum inovací a transferu technologií na Slezské polytechnické univerzitě sdružení ACOM Polsko
Zajištění klidného stáří díky koučingu - Labour Fund Zasavje (Slovinsko)
Evropské centrum Soft-computingu - město Laviana (Španělsko)
Nízkoemisní strategie ve Wiganu - město Wigan (Spojené království)
EnergyLab – studentská laboratoř ve vědeckotechnologickém parku - Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen (Německo)
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Uzavřený okruh - podpora vytěžení skládky odpadů (Houthalen-Helchteren, Belgie)
Miliardy tun odpadu uložených
na skládkách byly často odstraňovány jejich spalováním.
Nové moderní technologie a
metody poskytly příležitosti k
recyklaci tohoto odpadu a k
jeho ekonomickému zhodnocení. Tyto postupy jsou označovány jako Podpora vytěžení skládek odpadů. Město
Houthalen - Helchteren v úzké spolupráci se skupinou
Machiels pracuje na realizaci jedné z těchto metod „Uzavřený okruh“ - na druhé největší skládce ve Vlámsku,
která se nachází na území města. Realizace tohoto projektu si vyžádá investice ve výši
230 milionů Eur. Během následujících 20 let se předpokládá
vytvoření přímých 800 pracovních míst a posílení míry recyklace odpadů. Počítá se s využitím 45% z 16 milionů tun uložených na místní skládce. Během
procesu recyklace odpadů by měla být skládka rekultivována a měl by zde vzniknout přírodní park.
Kontakt: Patrick Laevers, skupina Machiels
patrick.laevers@machiels-group.be
www.groupmachiels.com

Regionální fond a ekonomický leadership
pro inovace (společenství aglomerace
Lens - Lievin, Francie)
Společenství aglomerace
Lens - Lievin založilo v roce
2010 fond spravující 100
tisíc Eur a sloužící k podpoře výrobních investic, výzkumu a vývoje menších
společností, které nemají
více než 2 tisíce zaměstnanců. Na založení a finanční podpoře tohoto fondu se
podílely mimo společenství aglomerace také Regionální
rada a veřejná instituce OSEO, která je zmocněna francouzskou vládou k podpoře inovací a vědeckého výzkumu na celonárodní úrovni. Projekty, které obdrží podporu,
by měly umožnit podnikům dosáhnout „technologického
pokroku“ a měly by být ekonomicky i komerčně zajímavé.
Podpořené programy mohou zahrnovat návrhy a vymezení projektů, rozšiřování patentů, studie proveditelnosti,
výzkumnou činnost, rozvoj inovativních produktů, nábor
pracovníků do výzkumného a vývojového procesu atd.
Fond již podpořil místní společnost v projektu týkajícího
se ošetřovatelské činnosti, na kterém se podílela i místní
nemocnice.
Kontakt: Marie-Pierre Burgun, zástupce odboru
Územní strategie, společenství aglomerace Lens Lievin
cfacon@agglo-lenslievin.fr
Mpburgun@-lenslievin.fr
www.communaupole-lenslievin.fr

Důlní plyn na výrobu elektřiny a tepla (SMOOK, Česká republika)
Důlní plyn uvolňující se v těžebních šachtách byl v
minulosti používán především ke spalování v parních
kotlích, což bylo doprovázeno odběrem plynu. Dnes již
může být důlní plyn spalován v plynových motorech u
kombinovaných jednotek generujících teplo a elektrický proud. Tyto jednotky přispívají k lepší ochraně životního prostředí, jelikož snižují emise vypouštěné do
atmosféry a zvyšují efektivitu procesu. Inovativním prvkem je nízká či variabilní koncentrace
důlního plynu, již od 30%. Dané jednotky jsou používány k produkci horké vody a k vytápění
blízkých budov a provozů. Díky tomu, že jsou tyto energie spotřebovávány v místě produkce,
nedochází ke ztrátám způsobených distribucí na velké vzdálenosti a taktéž náklady jsou minimální. Pilotní projekt měla na starosti soukromá firma Green Gas DPB Group. Výstavba kogenerační jednotky, jako důkaz spolehlivosti jejího provozu, byla poté zahájena na území ostravsko-karvinské aglomerace. V roce 2011 je již postavených 22 kogeneračních jednotek na 14
místech regionu.
Kontakt: Česlav Valošek
Radek.dvorak@dpb.cz, www.dpb.cz

Rozvoj eko-inovací (Krajská rada oblasti Pas-de-Calais, Francie)
Od roku 2002 se region Saint-Omer potýká
s rozsáhlými hospodářskými změnami, jelikož byl
hluboce zasažen reorganizací největšího místního
zaměstnavatele. Region se proto rozhodl k provedení technologického auditu, který měl vytipovat silné
stránky, na kterých by mohla být postavena strategie hospodářského rozvoje. Jako jeden z klíčových
prvků byly vybrány eko-inovace. Dále bylo doporučeno rozvíjet know-how v oblasti řízení vodohospodářství. Následně byl založen Klastr výzkumu a
vývoje ve vodohospodářství, jehož cílem je výzkum nových technologií řídící spotřebu vody.
Region také vykonal mnoho práce v oblasti obnovitelných energií, jako například vybudování
větrné farmy, nebo uspořádání technologické a vzdělávací výstavy o obnovitelných energiích.
Instalace větrné farmy je taktéž součástí Regionálního klimatického plánu, který je strategickým dokumentem, jenž popisuje činnosti vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů.
Dalším důležitým prvkem rozvoje regionu jsou informační a komunikační technologie (ICT).
Ty slouží ke zvýšení atraktivity oblasti především díky inovativním digitálním službám, vysokorychlostnímu připojení a vzniku tzv. „digitálních měst“.
Kontakt: Tanguy Beuzelin, Saint-Omer Development Agency
beuzelin@aud-stomer.fr
www.aud-stomer.fr, www.saintomerdeveloppement.org

EnergyLab - studentská laboratoř ve Vědeckotechnologickém parku
Gelsenkirchen (Německo)
Německo má potíže s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců ve vědecké a technologické oblasti, což může mít v
dlouhodobém vývoji nepříznivý účinek na hospodářství.
Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen, jako místní
instituce rozvoje ekonomiky, odpovídá na tento problém
založením nové studentské laboratoře EnergyLab. Tato
laboratoř poskytuje mimoškolní prostor pro studenty, kteří
se zde mohou angažovat v praktických pokusech a mohou
získat kariérní zkušenosti využitelné v oboru obnovitelných
energií a ochrany přírody. Tento projekt je financován jak
místními, tak spolkovými institucemi a je sponzorován Německou spolkovou agenturou práce
a také velkými soukromými energetickými společnostmi. Laboratoř je zaměřena na studenty
mezi 10 a 16 lety a využívají ji školy z regionu, ale i z
širšího okolí. Často jsou organizovány také speciální
programy, jako například „Den dívek“, nebo jiné
prázdninové akce. Součástí je také organizace výletů
do výrobních závodů, což studenti obzvláště oceňují.
Kontakt: Corinna Arent, projektový manažer nových a obnovitelných energií
arent@wipage.de
www.energylab-gelsenkirchen.de
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Evropské centrum soft-computingu (město
Laviana - Španělsko)

Centrum inovací a transferu technologií na Slezské polytechnické
univerzitě (sdružení ACOM Polsko)

Evropské centrum softcomputingu
(ECSC)
bylo založeno v prosinci
roku 2005 za účelem
vytvoření instituce světové kvality ve vědeckém výzkumu softcomputingu. 30 pracovníků centra ECSC se
podílí na aplikovaném
výzkumu, transferu technologií, vzdělávání a předávání
znalostí, jejichž cílem je přispění k vědeckým postupům,
zvýšení konkurenceschopnosti podniků, zlepšení povědomí o dostupných technologiích v regionu a propagace
vědy a techniky široké veřejnosti. Mezi hlavní výstupy
patří publikace o téměř 200 stranách, zapojení do více
než 40 vědeckých projektů jak ze soukromé, tak ze státní
sféry, pořádání konferencí a mezinárodních seminářů,
spolupráce s průmyslovými podniky na tvorbě patentů a
realizace magisterského studijní programu „Soft Computing and Intelligent Data Analysis“. Činnost tohoto centra
je podporována místní bankou Asturias Savings Bank,
Ministerstvem průmyslu Španělska a krajským úřadem
provincie Asturias.

Centrum inovací a transferu technologií zahájilo svou
činnost v lednu roku 2009 díky podpoře Ministerstva
národního vzdělání, Slezské polytechnické univerzitě,
Polské agentuře rozvoje podnikání a soukromé banky. Hlavní náplní práce tohoto centra je rozvoj efektivní spolupráce mezi vědeckou a komerční sférou vedoucí k usnadnění a zintenzivnění transferu inovativních technologií. Některé činnosti jsou prováděny
přímo v tomto centru. Program je navržen tak, aby
podporoval vědecký sektor a podniky v realizaci inovativních činností v oblasti vyspělých technologií.
Finanční podpora je poskytována na realizaci investic
do technologií. Centrum také poskytuje vzdělávání vědeckým pracovníkům a studentům z
neekonomických fakult za účelem zvýšení povědomí o ekonomice. Studentům doktorandského studia jsou nabízena taktéž stipendia.

Kontakt: Raul del Coso,
Manager of the European Centre of Soft Computing
raul.delcoso@softcomputing.es
www.softcomputing.es

Zajištění klidného stáří díky koučingu
(Labour Fund Zasavje. Slovinsko)
Tradičně průmyslová a
hornická oblast Zasavje
trpí vysokou mírou
nezam ěstnanos ti
a
slabým vzdělávacím
s ys t ém em.
L ab our
Fund Zasavje, jenž je
agenturou regionálního
rozvoje, spolu se soukromou
společností
realizovali vzdělávací program, jehož smyslem je osvojit
postarším zaměstnancům dovednosti potřebné k udržení
pracovního místa. Mezi největší úspěchy tohoto programu patří zorganizování 4 koučingových seminářů, realizace e-learningu, vydání publikace a uspořádání mezinárodní konference o koučingu. V období od října 2004 do
dubna 2006 se programu, díky dotaci ze státního i evropského rozpočtu, zúčastnilo 25 postarších osob .
Kontakt: Frenci Cec,
Manager of Labour Fund Zasavje
frenci.cec@rcr-zasavje.si
www.skladdela-zasavje.si

Kontakt: Pawel Mocek, Project Coordinator
pmocek@sggp.org.pl

Úřad pro transfer technologií a znalostí (Město Tatabánya, Maďarsko)
Úřad pro transfer technologií a znalostí byl založen v březnu roku 2011 Vysokou školou moderních ekonomických
studií v Tatabányi. Cílem této iniciativy je zajištění spolupráce a transferu technologií mezi malými a středními
podniky a vyššími vzdělávacími strukturami. Úřad nabízí
společnostem služby jako tvorbu strategických plánů, semináře, tzv. brainstorming, pomoc při registraci patentů
nebo tvorbu obchodních plánů. Tato agentura navíc spravuje online databázi, která obsahuje záznamy o dostupných technologiích jednotlivých podniků či organizací.
Také úzce spolupracuje s několika společnostmi na realizaci vědeckých a vývojových projektů, jako například na stavbě autobusu, jenž by měla pohánět solární a větrná energie. 4x ročně vychází publikace „Inovace v podnikání“, na jejímž
vzniku se podílí výzkumní pracovníci, malé a střední podniky a další organizace.
Kontakt: Dr Erika Garaj, R and D expert at the College for Modern Business Studies
info@tt-iroda.mutf.hu
Website: tt-iroda.mutf.hu

Nízkoemisní strategie ve Wiganu (Město Wigan, Spojené království)
Město Wigan a přilehlý region Greater Manchester byly v roce 2009 prohlášeni za první
nízkoemisní region ve Spojeném království.
To umožnilo další nebývalé snižování emisí
na tomto území. Díky společnému užívání
zdrojů spolu s ostatními partnery z veřejného i
soukromého sektoru pracuje region Greater
Manchester na vhodných postupech a finančních dohodách vedoucí k tvorbě nejvyspělejšího světového města v oblasti nízkoemisního
prostředí. Město Wigan zadalo k tvorbě studie, která by měla zjistit počet pracovních míst v
nízkoemisních provozech, kvalifikaci obyvatel a další údaje, které napomohou k určení budoucí poptávky. Tato strategie zahrnuje podporu podniků v rozvoji nových technologií, poradenství nově založeným firmám, které se zaměřují na nízkoemisní obory, asistenci společnostem při přeškolování personálu a pomoc malým a středním podnikům ve snížení vlivu
jejich činností na životní prostředí. Díky spolupráci s partnery regionu Greater Manchester by
tento program mohl pomoci ušetřit během 5 let až 6 milionů tun CO2 a mohl by britské ekonomice přispět až 750 milionů Eur.
Kontakt: Sean Melling, Strategy Officer at the Wigan Council
sean.melling@wigan.gov.uk
www.wigan.gov.uk
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Studijní cesta
Účastníci tematického setkání Inovační a znalostní ekonomika navštívili v rámci studijní cesty dne 23. června 2011 několik zajímavých míst v Tatabányi.

Vysoká škola moderních ekonomických studií
První zastávkou na této studijní cestě byla Vysoká škola moderních ekonomických studií v Tatabányi. Tato škola byla založena v roce 1992 a od té doby se
stala významným článkem terciárního ekonomického vzdělávání v Maďarsku. Jako první instituce vyššího vzdělávacího systému se převážně zaměřuje na management podniků a obchodování v praxi místo teoretické ekonomie
a makroekonomických otázek.
V rámci projektu „Green Novation“ zahájila škola významný rozvojový program, jehož cílem je přechod této vysoké
školy na tzv. „Eko-univerzitu“, kde by se mohli studenti seznámit s širokou škálou předmětů týkajících se ekonomických, finančních, společenských a technických aspektů „ekologicky šetrného hospodářství“ a „udržitelného
rozvoje“. Hlavním smyslem projektu „Green Novation“ je podpora podnikání skrze transfer inovací a technologií,
jenž mohou přispět k „ekologicky šetrnému hospodářství“.
Rektor této vysoké školy, prof. Dr. János Hajtó, představil ve své stručné prezentaci tuto instituci a projekty týkající
se obnovitelné energie. Seznámil hosty také s větrným mlýnem a solárním systémem, které jsou instalovány na
střeše hlavní budovy školy.
V roce 2011 založila tato vysoká škola Úřad pro transfer technologií a znalostí. Tato iniciativa byla představena
jako dobrý příklad v rámci 4. tematického setkání projektu PROSPECTS.
Internetová stránka: www.mutf.hu/english

Průmyslový park
V polovině 90tých let 20. století vypracovávalo město Tatabánya novou strategii rozvoje hospodářství, jejímž prvním výsledkem bylo založení neziskové Organizace ekonomického rozvoje (EDO) v roce 1996. Cílem této instituce
je smysluplné směrování rozvoje hospodářství. Nabízí různorodé služby jak pro malé a střední podniky, tak pro
nadnárodní společnosti působící ve městě, či v místním regionu. Dalším krokem k rozvoji místního hospodářství
bylo vybudování Průmyslového parku Tatabánya v roce 1997. Tato průmyslová zóna vznikla na základě spolupráce mezi organizacemi EDO a Industrial Projects Hungary Ltd.
Účastníci konference byli krátce provedeni projektovou manažerkou EDO, Emese Halász-Szántói, po tomto průmyslovém areálu.
Internetová stránka: www.gfsz.hu/eng.html

Hornické a průmyslové muzeum (Skanzen)
Poslední zastávkou na studijní cestě bylo Hornické a průmyslové muzeum, tzv. skanzen, v Tatabányi. Návštěvnici muzea byli
provedeni ředitelkou muzea, paní Fürész Anikó Molnár. Tento skanzen byl založen v roce 1988 jako první muzeum pod širým
nebem, které se nezabývá dřívějším venkovským životem a řemesly, nýbrž poskytuje autentický obrázek na život obyvatel
průmyslových a zejména hornických profesí a jejich pracovní podmínky. Povrchový závod bývalé šachty XV byl zachován
přesně v takovém stavu v jakém byl během aktivní těžby. Účastníci studijní cesty si mohli prohlédnout kanceláře bývalého
vedení a hlavního inženýra, jednací místnosti, kde se uskutečňovaly porady a výstavu minerálů. Bylo možné shlédnout také
vzpomínkový park, kde se nachází památníky obětem těžby, okolní podzemní těžební šachty a výstavu důlních strojů pod
širým nebem. Na konci studijní cesty zazpíval všem zúčastněným Hornický pěvecký sbor Rozmaring.
Internetová stránka: www.tbmuzeum.hu

Novinky:


Průřezový seminář v říjnu 2011 v regionu 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.

Website: www.prospects-project.com

Kontakt: VEDOUCÍ PARTNER ACOM France,
Centre administratif
« Les Grands Bureaux »,
B.P. 49, 62801 Liévin Cedex – Francie
Email: acom.france@nordnet.fr,
Tel: +33 3 21 44 86 25,
Fax: +33 3 21 44 86 22
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