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Podpora malého a středního podnikání
v hornických oblastech
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 příklady dobrých
zkušeností 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
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)

ÚVODNÍ SLOVO
Department Pas-de-Calais stojí před velkou výzvou: přechod na udržitelné
hospodářství opírající se o své průmyslové a hornické dědictví. I díky podpoře
Krajské rady Pas-de-Calais vznikají inovativní projekty v takových oblastech
jako ekologie, cestovní ruch, průmysl či ochrana životního prostředí.
Krajská rada byla potěšena, že může prostřednictvím projektu PROSPECTS a
díky uskutečněnému semináři ve městě Arras v Pas-de-Calais představit
některé ze svých zkušeností zúčastněným partnerům. Účastníci setkání se
seznámili s průběhem změny ekonomiky regionu, která přestavuje pro Pas-deCalais hlavní výzvu: investoři přichází do kraje za mnohými výhodami.
Pas-de-Calais je místem, kde lze, mimo jiné, nalézt dobrou dopravní infrastrukturu, kvalifikované
pracovníky, volnočasové a kulturní programy a životní prostředí, které zaručuje vysokou kvalitu
života.
Krajská rada Pas-de-Calais je připravena ve druhé fázi projektu PROSPECTS s chutí pracovat na
tvorbě Plánu transferu dobrých praktik se svými partnery a věří, že toto bude počátek sdílení a
výměny mnoha dalších zkušeností.
Michel LEFAIT,
místopředseda Krajské rady oblasti Pas-de-Calais,
zodpovědný za evropské záležitosti
Partner projektu PROSPECTS

3 otázky pro: Jean-Pierre Kucheida, starosta města Liévin, člen Krajské rady Pas-deCalais a prezident ACOM Francie (vedoucí partner projektu PROSPECTS)
Jak vznikla myšlenka na tuto evropskou spolupráci?
Když jsme v roce 1990 zakládali Asociaci hornických oblastí ve Francii
(ACOM), tak jsme si brzy uvědomili, že zde existuje příležitost na
spolupráci s dalšími vznikajícími sdruženími po celé Evropě, zejména
s ACOM Španělsko. Vzhledem k tomu, že se regiony po ukončení
těžební či průmyslové činnosti potýkají s celou řadou problémů, tak je
nutno je řešit. Navzdory jistým odlišnostem existuje velké množství
potíží, které se mezi jednotlivými teritorii navzájem překrývají. Toto
uvědomění bylo základem vzniku EURACOM (Sdružení evropských
hornických regionů), které nyní zahrnuje mnoho evropských zemí.
Vytvoření této struktury byl krok správným směrem, protože nám
umožnil postup kupředu.
Proč byl iniciován projekt PROSPECTS?
Projekt PROSPECTS vznikl v souladu s cíli sdružení EURACOM. Umožňuje hornickým regionům
navzájem spolupracovat a sdílet své zkušenosti. Samostatně nemůžeme přijít s řešením všech
problémů, nýbrž potřebujeme získat přehled o tom, co se uplatňuje jinde a použít osvědčené
postupy, které by nám pomohly k rychlejšímu rozvoji. Proto jsem vděčný členům projektu
PROSPECTS za sdílení svých zkušeností, myšlenek a znalostí.
Jaký je záměr průřezového semináře v rámci spolupráce mezi evropskými hornickými
regiony?
Průřezový seminář projektu PROSPECTS je novou příležitostí pro hornické a průmyslové oblasti,
aby učinily další kroky směrem k oživení ekonomiky a k zajištění své budoucnosti.

PROJEKT PROSPECTS: PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
V HORNICKÝCH OBLASTECH
Průřezový seminář: základní pilíř projektu PROSPECTS
Průřezový seminář, který se konal v říjnu 2011, poskytl možnost počátečního zhodnocení výměny zkušeností mezi 10
projektovými partnery, jež proběhla v období od června 2010 do června 2011. Během této doby se partneři seznámili s dobrými
příklady v rámci 4 strategických témat: atraktivita území pro investory, struktury na podporu podnikání, klastry a inovační a
znalostní ekonomika. Celkem bylo představeno 40 příkladů (k náhledu v předchozích vydáních Newsletteru). Čtyř tematických
seminářů se zúčastnilo přibližně 150 osob.
Druhým cílem průřezového semináře bylo uskutečnit přechod do druhé fáze projektu: tvorba Plánů transferu dobrých praktik
každým z partnerů. Tento plán bude založen na představených příkladech a bude vypracováván za asistence dalších partnerů.
Činnost, která bude v malých týmech uskutečněna do května 2012, je zaměřena na intenzivní meziregionální spolupráci:
studijní návštěva, sdílení znalostí, výměna zkušeností… a bude dokončena návrhem 10 Plánů transferu dobrých praktik, které
by měly posloužit zejména malým a středním podnikům.

Projekt PROSPECTS a meziregionální spolupráce: k čemu slouží?
Projekt PROSPECTS je uskutečněn v souladu s politikou meziregionální spolupráce Evropské unie. Výměna zkušeností
mezi evropskými regiony představuje hlavní přínos v rámci tohoto partnerství. Jaké jsou však výhody meziregionální
spolupráce? Účastníci projektu PROSPECTS na průřezovém semináři v Arras sdělili své pocity:
“Semináře bezesporu předčily naše očekávání. Množství prezentovaných dobrých příkladů nám umožnilo získat znalosti
a dovednosti v oblasti podpory malých a středních podniků a ukázalo nám možnosti řešení a předvídání problémů
v našem regionu.“ Stasa Baloh Plahutnik, region Zasavje.
“Projektové semináře byly výbornou příležitostí ke sdílení našich zkušeností. Studijní návštěvy nám pomohly doplnit nově osvojené znalosti o konkrétní
místní příklady. Každý z projektových partnerů a jejich prezentovaných příkladů je přirozeně na jiné úrovni: díky tomu však mohou partneři, kteří jsou v jistých
oblastech napřed, pomoci ostatním s realizací jejich projektů.“ Tamas Galgovics, koordinátor projektového partnera Tatabánya.
“Každý přístup je unikátní, zejména kvůli specifikům jednotlivých regionů, jako například právní normy, dotační programy a kulturní rozdíly. Všichni však sdílí
společný základ, který tyto výměny zkušeností dělá tak užitečnými.” Peter Timmermans, zástupce starosty města Houthalen-Helchteren.
“Projekt PROSPECTS vytvořil skutečnou příležitost k seznámení se situací u našich sousedů. Sdílení těchto zkušeností je velmi cenné. Důležitým bodem je
fakt, že diskuse probíhají mezi politickými představiteli a odborníky se společným zájmem. Projekt PROSPECTS dosáhl, bez stínu pochybností, svého
počátečního cíle: omezení negativních vlivů těžební činnosti.” Česlav Valošek, sekretář sdružení SMOOK Karviná.
“Při politickém rozhodování jsou jakékoliv chyby velmi nákladné. Díky projektům jako tento se učíme vyhýbat takovým chybám.”
Keith Cunliffe, zástupce okresu Wigan.
“Tento projekt nám pomohl být sebekritičtí. To je důležitá zkušenost, protože dobrý politik bude uplatňovat ve svém regionu jen ty nejlepší příklady.”
Pawel Mocek, koordinátor ACOM Polsko.
“Regenerace je stálý proces, jenž zapojuje každého obyvatele našeho území. Výměna zkušeností v rámci projektu PROSPECTS vyvolává otázky o našem
místě v historii, uprostřed stále se měnícího světa.” Michel Dagbert, místopředseda Krajské rady oblasti Pas-de-Calais a sdružení ACOM Francie.
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PROJEKT PROSPECTS: PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
V HORNICKÝCH OBLASTECH
Meziregionální spolupráce: nová fakta a údaje o programu INTERREG IVC (2007-2013)
Bylo identifikováno 1121 dobrých příkladů.
V průměru je představeno 32 dobrých příkladů v rámci jednoho projektu.
29 z nich již bylo úspěšně využito.
1639 odborníků bylo schopno zvýšit svoje znalosti: v průměru 40 osob v rámci jednoho projektu.

Z čeho se budou skládat Plány transferu dobrých praktik?
Na konci projektu PROSPECTS bude mít každý z partnerů vypracován svůj Plán transferu dobrých praktik, který bude představovat strategický dokument na
posílení veřejných nástrojů při podpoře malého a středního podnikání.

Projekt PROSPECTS: Jaký plán transferu pro jaký region?
Partneři budou rozděleni do několika pracovních skupin, aby byla podpořena meziregionální spolupráce, a aby bylo dosaženo vypracování Plánů transferu
dobrých praktik. Projektovými partnery bylo vybráno celkem 8 dobrých příkladů, jež budou nastudovány pro případné uplatnění na vlastním území. Studijní
návštěvy se uskuteční v období mezi listopadem 2011 a březnem 2012. Byly vybrány následující dobré příklady:
Projektový partner
ACOM Francie / Společenství aglomerace Lens-Liévin

Vybraný dobrý příklad

Datum studijní návštěvy

Regionální park Greenheart, Wigan

19. – 20. březen

Campus čistých technologií, Houthalen-Helchteren

28. – 30. březen

ACOM Francie / Regionální rada Nord-Pas-de-Calais

Energy Lab – studentská laboratoř –
Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen

28. – 29. únor

Město Houthalen-Helchteren

Asistence při hledání pozemků ve Wiganu

8. – 10. únor

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais

Vzdělávací program pro mladé podnikatele - Laviana

5. – 9. březen

Labour Fund Zasavje
Město Tatabánya

Projekt Natura 2000 – Zasavje Labour Fund

ACOM Polsko
Cestovní ruch v Pas-de-Calais

Město Laviana

19. – 23. březen

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen
Sdružení měst a obcí okresu Karviná
Město Wigan

28. – 30. březen

Klastr odpadového hospodářství

30. listopad – 2. prosinec

Vydání Příručky dobrých praktik – prvního výstupu vytvořeného v rámci projektu PROSPECTS
Příručka dobrých praktik projektu PROSPECTS byla vydána jako první výstup projektu v návaznosti na průřezový seminář. 92stránkový průvodce obsahuje
všech 40 dobrých příkladů představených na 4 tematických setkáních v rámci průběhu projektu. Příručka je dostupná ve všech jazykových verzích
projektových partnerů.
Příručka bude na konci projektu doplněna o další dvě publikace: Strategickou směrnici, která poskytne rady pro hornické a průmyslové oblasti vzešlé z Plánů
transferu dobrých praktik, a Informační přehled. Tyto tři dokumenty vytvoří tzv. „tool-kit“ projektu PROSPECTS.
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Společnost Arc International a uhelná pánev: 2 příklady přeměny území v Pas-de-Calais
Přeměna původního průmyslového areálu společnosti Arc International – sklářský průmysl
Návštěva původního průmyslového areálu firmy Arc International ve městě Arques měla za účel ukázat
návštěvníkům, že je možné kompletně přebudovat a nově využít bývalý průmyslový areál.
Při vstupu do rozlehlé budovy (18 000m²), která se nachází v centru města, Joël Duquenoy a Michel Lefait hostům
prezentovali, že zde mají možnost seznámit se s místní historií, kterou tvořil světový lídr ve sklářském oboru.
Ekonomika města Arques a jeho okolí byla závislá především na této průmyslové činnosti, která v roce 1997
zaměstnávala až 12 900 lidí (3. největší francouzská továrna).
Poté byli návštěvníci ve 3 skupinách provedeni po tomto objektu, kde jim byla představena činnost této rodinné firmy
se zaměřením na pracovníky, kteří na tomto místě byli zaměstnáni. Tato společnost charakterizovala tradiční
průmyslovou činnost v Audomarios (region Saint Omer) a v širším ohledu celého departmentu Pas-de-Calais. Po
dlouhé období ve 20. století bylo několik velkých společností vedoucími subjekty na regionálním trhu práce: průmysl
v Audomarois, těžba uhlí v Lens-Liévin, Hénin-Carvin a Artois, rybolov na pobřeží.
Studijní návštěva ve městě Arques byla zakončena prezentací aktuálních projektů: realizace funkčního sousedství ekologických domů a malých podniků.
Tento projekt mění strukturu místa, zhodnocuje území podél řeky, ale také zachovává historickou stopu po průmyslové činnosti. Voda se vrací do lidských
životů, ale také slouží podnikům, které se zaměřují stále více na oblast vodních zdrojů, a které tvoří inovativní činnosti.

Nové možnosti v uhelné pánvi: kultura jako faktor hospodářské atraktivity
Uhelná pánev v Pas-de-Calais je tím obrázkem, který si lidé představují, když mluví o tomto regionu. Ten od 19.
století až do začátku druhé poloviny 20. století uspokojoval velkou část energetických potřeb Francie a byl bohatým
hornickým regionem. Po objevení dalších druhů energie a kvůli nákladům na těžbu uhlí byly poté všechny doly
postupně uzavírány. Region se snažil transformovat tuto uhelnou pánev, aby diverzifikoval hospodářskou činnost a
znovu vytvořil silnou dynamiku průmyslu.
Hosté navštívili nejprve území bývalého dolu 9-9 v Oignies, které spojuje hornické odkazy (šachty a strojovny)
s realizací nových činností, jako například logistické centrum „Delta 3“ a kulturní projekty jako „Métaphone“, což je
rozlehlý areál, který hostí koncerty a kulturní akce, aby se seznámili s dosavadní vykonanou prací. Byla
představena také iniciativa na zařazení uhelné pánve do světového dědictví organizace UNESCO.
Další návštěva byla věnována cestovnímu ruchu v aglomeraci Lens-Liévin. K seznámení se s těžbou uhlí v regionu je organizováno mnoho poznávacích
exkurzí: „způsob života horníků“, „vlivy těžby uhlí na životní prostředí a okolní krajinu“ (2 nejvyšší evropské haldy) a další.
Studijní cesta byla zakončena představením muzea „Louvre-Lens“, které se nyní staví, a které bude těžit ze jména nejslavnějšího muzea na světě, aby
přilákalo mnoho návštěvníků uhelné pánve, a aby zanechalo v jejich paměti lepší obrázek o tomto území a místních obyvatelích.

Veletrh dobrých příkladů programu INTERREG IVC
Campus čistých technologií v Houthalen-Helchteren, jenž je partnerem
projektu PROSPECTS, byl vybrán, aby se zúčastnil Veletrhu dobrých
příkladů programu INTERREG IVC. Na této akci, která se konala 24.
listopadu 2011 v Krakově, byl také stánek projektu PROSPECTS. Ten
navštívilo více než 260 hostů. Campus čistých technologií tam
reprezentovali Joke Vandebeeke a Paul Boutsen. Tento areál byl vytvořen
za účelem přilákání společností z oblasti čistých technologií, obnovitelných
energií, recyklace materiálů a dalších. V rámci tohoto podnikatelského
inkubátoru bude zřízeno také konferenční centrum, informační centrum
čistých technologií a vzdělávací středisko čistých technologií.
Při této příležitosti představil sekretariát programu INTERREG IVC nový
nástroj, který je dostupný na jeho webových stránkách: Databázi dobrých
příkladů. Ta obsahuje nejlepší dobré příklady, které byly identifikovány
v rámci všech projektů financovaných tímto programem.

Následující setkání
Další společné setkání se bude konat od 18. do 20. dubna v Karviné
v České republice. Na tomto mítinku představí projektoví partneři své
návrhy Plánů transferu dobrých praktik, které budou poté schopni dokončit
díky spolupráci s dalšími členy projektu.
Závěrečná konference se bude konat ve dnech 26. – 28. září v HouthalenHelchteren v Belgii. Partneři zde představí své závěry a celkové výsledky
projektu.
Účast je otevřená všem zúčastněným subjektům. Pro více informací:
acom.france@nordnet.fr

Prezentace Campusu čistých technologií je dostupná na následující adrese:
https://registration.livegroup.co.uk/Uploads/Event_529/Downloads/
Prospects%20-%20Cleantech%20Campus.pdf

Internetová stránka :
www.prospects-project.com
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