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“Meziregionální spolupráce - způsob, jak podpořit
malé a střední podnikání v hornických regionech”
Výsledky a úspěchy projektu PROSPECTS
O projektu PROSPECTS
Hlavní cíle:








Posílit místní struktury na podporu podnikání v současných a 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 v Evropě

4 strategická témata:
 Struktury na podporu podnikání
 Atraktivita území pro investory
 Klastry
 Inovace a znalostní ekonomika

Partneři projektu PROSPECTS













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

ÚVODNÍ SLOVO
Houthalen-Helchteren je městem s přibližně 30 tisíci obyvatel a řadí se tedy mezi
středně velká sídla v provincii Limburg ve Vlámsku. Nachází se ve středu hornického regionu Limburg, kde žije celkem 200 tisíc lidí. Před 25 lety zde ještě bylo aktivních 7 velkých uhelných dolů, které zaměstnávaly více než 30 tisíc pracovníků.
Pro město Houthalen-Helchteren bylo opravdovou ctí a potěšením uspořádat závěrečnou konferenci projektu PROSPECTS. Co je však mnohem důležitější, samotný
projekt byl pro nás nesmírně zajímavý a patrně představoval zlom ve způsobu,
jakým nahlížíme na naše vlastní metody a politiku. Vědomí, že máte kolegy a přátele ve všech částech Evropské unie, kteří nejenže čelí stejným problémům, ale také
jsou ochotni navzájem sdílet své myšlenky, projekty a obchodní příležitosti, nás
posiluje v našich každodenních činnostech přispívajících k tvorbě nového hospodářství pro naše obyvatele. Je namístě poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu projektu.
Projekt PROSPECTS posílil význam asociace EURACOM, společenství hornických regionů v Evropě,
což je velkým přínosem. Budoucí úlohou hornických regionů je vlastní propagace, jako místa inovací a
vědeckých experimentů v Evropě.
Město Houthalen-Helchteren založilo Campus čistých technologií, jako příklad budoucího uplatnění
bývalého těžebního areálu. Během fáze přípravy tohoto projektu, který probíhal paralelně s průběhem
projektu PROSPECTS, jsme od našich partnerů obdrželi množství velmi zajímavých podnětů a nápadů, které jsme zapracovali do naší strategie. Doufáme, že jsme podobně přispěli k nápadům a metodám i v jiných hornických regionech.
Přál bych si, a doufám, že partnerství navázané v rámci projektu PROSPECTS bude pokračovat i nadále. Brzy nashledanou.
Alain Yzermans, starosta města Houthalen-Helchteren, Belgie

Závěrečná conference projektu PROSPECTS
Závěrečná konference byla poslední událostí projektu PROSPECTS. Účastnilo se jí přibližně 80
delegátů, kteří byli během dvoudenního setkání velmi aktivní.
Cílem konference bylo vyjádřit svůj názor na realizaci projektu v rámci diskuse nad hlavními úspěchy, přínosy, které partnerům projekt poskytl, obtížemi, s kterými se setkali a činnostmi, které vyzdvihly smysl projektu, jako Plány transferu dobré praxe a přenesení osvědčených metod na vlastní
území.
Závěrečná konference byla zaměřena také na přípravu do budoucnosti. Účastníci diskutovali o další
možné spolupráci a o způsobech, jak v budoucnosti kooperovat ještě efektivněji.

Výsledky projektu PROSPECTS ve zkratce:
- Výstupy projektu PROSPECTS: Příručka dobrých praktik, Strategická směrnice, Informační přehled
- 40 příkladů dobré praxe představených ve 4 tématech:

Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání,

Atraktivita území pro investory,

Podpora zakládání klastrů,

Inovace a znalostní ekonomika.
- Počet projektových setkání zorganizovaných během fáze výměny zkušeností: 5
- Počet účastníků na 5 projektových setkáních: 334
- 38 řídících členů
- 12 Plánů transferu dobré praxe vypracovaných 10 partnery
- Počet pracovních seminářů v rámci fáze transferu zkušeností: 12
- Počet zdokonalených metod a postupů v oblastech, kterými se projekt zabýval: 10
- Počet článků v tisku: 69

Projekt PROSPECTS byl
iniciován sdružením EURACOM

“Meziregionální spolupráce - způsob, jak podpořit
malé a střední podnikání v hornických regionech”
Výsledky a úspěchy projektu PROSPECTS
Na Závěrečné konferenci projektu PROSPECTS
se do diskuse aktivně zapojilo 80 delegátů
Jaké byly největší výzvy projektu PROSPECTS?
Podpora místních veřejných struktur a smazání rozdílů mezi
velikostí jednotlivých partnerů projektu PROSPECTS patřily
mezi některé body, které účastníci projektu zmínili. Především
nejmenší z nich (město Houthalen-Helchteren, Labour Fund
Zasavje) se na začátku projektu těchto aspektů obávali.

Co je přidanou hodnotou projektu?
Partnerství navázané díky projektu PROSPECTS je z pohledu zapojených členů dobrým základem pro vytvoření rámcového partnerství mezi
evropskými regiony, které čelí podobným problémům. Je také příležitostí ke spolupráci
a ke sdílení nápadů a osvědčených metod v rámci vize hospodářského a územního
rozvoje. Partneři díky projektu získali nové kontakty na regiony, s kterými mohou v budoucnu spolupracovat.
40 příkladů dobré praxe uvedených v Příručce dobrých praktik projektu PROSPECTS
nabízí přehled řešení a metod, které mohou partneři projektu využít, aby podpořili rozvoj malých a středních podniků v bývalých hornických regionech.
Jaká jsou možná nová témata / náměty ke spolupráci na novém
projektu?
Partneři projektu PROSPECTS navrhli několik témat, na kterých by
mohl potenciálně stavět nový projekt, a které delegáti schválili:

Město Wigan vyjádřilo přání vytvořit evropskou síť areálů, ve
kterých jsou soustředěny podniky zabývající se „čistými“ technologiemi. Do tohoto projektu by se mohl zapojit Campus čistých
technologií města Houthalen-Helchteren z Belgie, ale také další partneři. Tato síť
by se mohla zaměřit na konkrétní témata, jako je podpora udržitelného rozvoje
malého a středního podnikání.

Město Laviana by přivítalo projekt zaměřený na efektivní využívání dostupných zdrojů.

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen se zajímá o turistický potenciál průmyslového dědictví. Tato organizace navrhla založení Evropské cestovní agentury, která by propojila turisticky zajímavé těžební areály v celé Evropě.

Město Houthalen-Helchteren by se rádo zaměřilo na zavedení strategie společné komunikace hornických regionů, která by byla využitelná i pro zbytek světa.

Krajská rada departmentu Pas-de-Calais zdůraznila důležitost „inteligentních energií“, a proto doporučila seznámení
se s tímto tématem v souvislosti s vlivem informačních a komunikačních technologií na mládež.
Jaké jsou návrhy k ještě lepší spolupráci v budoucnosti?

Vzhledem k tomu, že se na projektu PROSPECTS podílelo 10 různých partnerů, je komunikace důležitým prvkem efektivního partnerství. Z tohoto důvodu někteří partneři navrhli ke komunikaci používání sociálních sítí (Facebook, Twitter, atd.).

Projektová setkání měla vždy krátké trvání (3 dny). Někteří partneři by si uměli pro evropskou spolupráci představit podobnou formu studijního pobytu, jako je program Erasmus pro studenty. Taková stáž by umožnila poznávat práci partnerských institucí během dvou či tří měsíců.

Cílem projektu PROSPECTS byla výměna zkušeností a příprava transferu osvědčených praktik na svá území. Někteří
partneři by chtěli v implementaci dobré praxe jít ještě dále a podstoupit i s tím spojená rizika. Založení organizace, která
by koordinovala spolupráci areálů zabývajících se čistými technologiemi, by bylo příkladem takové realizace.
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“Meziregionální spolupráce - způsob, jak podpořit
malé a střední podnikání v hornických regionech”
Výsledky a úspěchy projektu PROSPECTS
Ukončení projektu PROSPECTS a vytvoření strategického týmu
Usnesení projektu PROSPECTS bylo přijato všemi partnery. Usnesení představuje cíle, kterých bylo díky projektu dosaženo,
a nastiňuje některé možné způsoby pokračování projektu. Partneři se navíc dohodli na možnosti účastníků projektu a členů
sdružení EURACOM připojení se k strategickému týmu, který bude na mezinárodní úrovni dále šířit výsledky projektu,
a bude poskytovat poradenství a podporu evropským regionům, které čelí podobným problémům, jako projektoví
partneři.
Aktivity projektu PROSPECTS v obrazech
Prezentace a diskuse na závěrečné konferenci projektu PROSPECTS byly přímo v sále ilustrovány umělkyní Martine Vanremoortele. Zde jsou některé příklady jejího grafického ztvárnění.
Byl také natočen videoklip představující činnost v rámci projektu PROSPECTS a na závěrečné konferenci jej bylo možné shlédnout.
Chcete-li vidět všechny obrázky i videoklip, tak je naleznete na internetových stránkách
projektu : www.prospects-project.com

Partneři projektu PROSPECTS přivítali na Závěrečné konferenci zvláštní hosty.
Martina Bačová, projektová manažerka programu INTERREG IVC, hovořila o meziregionální spolupráci. Připomněla cíle projektů
v rámci evropského programu INTERREG IVC: získání poznatků díky sdílení zkušeností při řešení obdobných potíží, jejichž cílem je snížení
rozdílů mezi regiony a zvýšení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti v celé Evropské unii.
Její zkušenost z projektů INTERREG IVC je taková, že přibližně 5% osvědčených dobrých praxí je po skončení projektů úspěšně přeneseno
a realizováno.
Jako faktory úspěchu projektu identifikovala široký územní záběr jednotlivých partnerů, různou úroveň zkušeností mezi partnery a vůdčí roli
vedoucího partnera projektu.
Účastníky informovala o prvních návrzích projektů meziregionální spolupráce v letech 2014 – 2020: programy zaměřeny více na jednotlivá
témata, na zefektivnění veřejné správy a na zaměření se na transfer dobrých praktik mezi partnery.
Carsten Debes, koordinátor projektu, představil úspěchy projektu INTERREG IVB ReSource, který se zabýval potenciálem bývalých
těžebních oblastí ve střední Evropě. V průběhu projektu bylo vytipováno 50 příkladů dobré praxe ve třech tématech: zisk energie z původních dolů, kulturní dědictví a územní plánování a krajina. Partnerství bude pokračovat v rámci projektu SHIFT-X, který bude zahájen v říjnu
2012 s cílem zodpovědět otázku: Jak využití průmyslové dědictví při podpoře ekonomické a sociální transformace hornických regionů?
Christian Weinberger, poradce při podpoře malého a středního podnikání, měl prezentaci o podnikání v Evropě. Připomněl význam
malých a středních podniků a 10 zásad iniciativy „Small Business Act“ pro usnadnění podnikání v Evropě. Vysvětlil, že vzdělávání v oblasti
podnikání a usnadnění zakládání nových malých a středních podniků je důležité: Ačkoliv mezi lidmi v mnoha evropských zemích existuje
podnikatelský duch, tak administrativní zátěž a sociální tlak (strach ze selhání, atd.) často znesnadňuje zakládání společností. Představil
také některé iniciativy, jako je program Erasmus v oblasti podnikání: zkušení podnikatelé hostí nově začínající podnikatele z jiné země Evropské unie.
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Studijní návštěva: jak města Houthalen-Helchteren a Genk z provincie Limburg rozvíjí bývalé těžební areály ?
1. CAMPUS ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ
Bývalý uhelný důl v Houthalen se přestavuje na CAMPUS ČISTÝCH TECHNOLOGIÍ, který bude sloužit provincii Limburg i celému Vlámsku. Jedná se o iniciativu města, které tento areál v 90tých letech 20. století koupila. Zpočátku byly budovy dočasně využívány mládeží na pořádání kulturních akcí. Po nezbytném
promyšlení byla stanovena strategie rozvoje. Na místě bývalého dolu se nyní nachází:
„NAC“ (Nové administrativní centrum), což je zcela nová a energeticky úsporná budova,
ve které sídlí všechny vládní služby sloužící veřejnosti. Tato budova na sebe strhává velkou pozornost a je ukázkou způsobu, jak chce město Houthalen-Helchteren dosáhnout
dalšího rozvoje.
GREENVILLE, původní ústředí uhelného dolu nyní prochází rekonstrukcí a stane se z něj
PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM Campusu čistých technologií. Nejen, že poskytuje 5 tisíc m² rekonstruovaných ploch, ale také tvoří místní dědicNové administrativní centrum – Houthalen-Helchteren tví, jelikož je budova zapsána v seznamu památek vlámskou vládou.
Transit_LAB, vzdělávací středisko inovativních činností; je řízeno organizací Het Vervolg; Peter Timmermans,
toto středisko se podobá projektu EnergyLab v Gelsenkirchenu a je konkrétním příkladem transferu zkušeností mezi
místostarosta města
partnery projektu PROSPECTS.
Houthalen-Helchteren,
TIKB, bývalá hornická škola, která nyní prochází rekonstrukcí a stane se z ní technická škola, kde se budou vyučovat provádí návštěvu po
předměty z oboru „čistých technologií“.
areálu
V Campusu čistých technologií se nadále staví, ale od konce listopadu 2012 je již plně v provozu, jelikož od té doby
zde sídlí Vlámský vládní institut rozvoje čistých technologií.

2. C-Mine, bývalý uhelný důl Winterslag / Genk
Delegáty projektu PROSPECTS v bývalém uhelném dolu Winterslag přivítal Wim Dries, primátor města Genk a Jef Gabriels, bývalý
primátor města Genk a taktéž bývalý člen představenstva sdružení EURACOM. Uhelný důl Winterslag byl uzavřen v roce 1988 a byl
dlouhou dobu alternativně využíván pro účely kulturních akcí, které organizovali místní dobrovolníci. Město se v roce 2000 rozhodlo od
těžební společnosti tento areál odkoupit. Po rekonstrukci se z něj stalo nové kulturní středisko celého Vlámska. Nabízí kombinaci volnočasových aktivit, jako jsou kino, restaurace, moderní a interaktivní návštěvnické centrum inspirované historií tohoto dolu. Sídlí zde také
designové centrum, divadla, média, Fakulta umění a designu a několik inovativních společností. Areál je na nejlepší cestě stát se největším kulturním střediskem celého Vlámska a regionu Euregio.

3. MANIFESTA 9, každoroční výstava moderního umění v areálu bývalého dolu Waterschei / Genk
Ine Metalidis přivítala delegáty projektu PROSPECTS v areálu bývalého dolu Waterschei, který nyní prochází přeměnou na areál, kde
Wim Dries,
se koná druhá největší výstava moderního umění v Evropě. V létě roku 2012 navštívilo tuto výstavu umění v bývalém těžebním areálu
starosta Genku
více než 100 tisíc návštěvníků. Uhelný důl poskytuje umělcům z celého světa lákavé zázemí a zdroj inspirace. Velmi úspěšnou výstavu
spolupořádal Guatemoc Medina. Tato akce byla realizována s velkým respektem k dědictví místního obyvatelstva a okolí města Genk.
Těžební důl Waterschei nyní prochází přeměnou na nový věděckotechnologický park s celkovou rozlohou více než 100 tisíc hektarů. Rekonstruovaný areál
přivítá vědecké a výzkumné společnosti z oblasti energetiky. Potřebná infrastruktura je již k dispozici. Je také navázána spolupráce s hlavními belgickými
výzkumnými institucemi a vysokými školami. Známo již je také nové označení areálu – „Energyvile“. Důl Waterschei je místem, které vytváří budoucnost tohoto regionu.

Výstupy projektu PROSPECTS - 3 dokumenty, které pomohou evropských regionům při podpoře
malého a středního podnikání
Příručka dobrých praktik představuje 40 osvědčených metod v rámci regionální politiky při podpoře malého a středního podnikání 10 projektových partnerů.
Strategická směrnice obsahuje hlavní výsledky činností uskutečněných
v rámci fáze transferu zkušeností, 12 Plánů transferu dobré praxe a pokyny a
rady pro budoucí projekty meziregionální spolupráce.
Informační přehled poskytuje celkový přehled o tříletém průběhu projektu.
Výstupy projektu PROSPECTS jsou distribuovány ve všech partnerských jazykových verzích a jsou dostupné na internetových stránkách projektu nebo
na vyžádání projektových partnerů.
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www.prospects-project.com
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