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PROSPECTS je projektem meziregionální spolupráce, jehož cílem je zefektivnění 
regionální politiky v oblasti podpory malých a středních podniků tak, aby byl 
zajištěn hospodářský růst v bývalých hornických a průmyslových regionech v 
Evropě.  

ČASOVÝ PLÁN PROJEKTU PROSPECTS

Projekt PROSPECTS byl rozdělen do 2 fází. V období mezi březnem 2010 a zářím 
2012 byly uskutečněny 3 konference:

1. konference březen 2010 Zahajovací 
konference

Wigan
(Spojené království)

1. fáze: Výměna 
zkušeností

červen 2010 - 
červen 2011

4 tematická 
setkání

Laviana (Španělsko), 
Zasavje (Slovinsko), 
Katowice (Polsko) a 
Tatabánya (Maďarsko)

2. konference říjen 2011 Průřezový 
seminář

Arras 
(Francie)

2. fáze - Transfer 
zkušeností

říjen 2011 - 
duben 2012

12  seminářů 
v pracovních 
skupinách a 
1 společné 
setkání

Karviná 
(Česká republika)

3. konference září 2012 Závěrečná 
konference

Houthalen-Helchteren 
(Belgie)
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Podpora malého a středního 
podnikání v hornických 
regionech



Na Zahajovací konferenci projektu PROSPECTS představili partneři 
ekonomické údaje a politické prostředí svého regionu: strukturu 
obyvatelstva, míru nezaměstnanosti, obory činností, popis bývalého i 
současného průmyslu, nedostatky, přednosti aj.  

FÁZE 1: VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

V první fází projektu PROSPECTS 
proběhly činnosti týkající se výměny 
zkušeností mezi partnery. Partneři 
představili své příklady dobré praxe v 
oblasti podpory malého a středního 
podnikání, které byly v jejich regionech 
realizovány.

Během 4 tematických setkání vypracoval 
každý z partnerů analýzy a prezentace 
svých vlastních zkušeností. Na základě 

toho vzniklo 40 příkladů dobré praxe, které byly rozřazeny dle témat a byly 
zveřejněny v Příručce dobrých praktik projektu PROSPECTS.

Cílem Průřezového semináře bylo představit výsledky 1. fáze projektu - 
výměny zkušeností a připravit druhou fázi – předávání (transfer) zkušeností. 

Každý z partnerů si ze 40 představených příkladů zvolil jeden nebo dva 
příklady dobré praxe, které by chtěl realizovat ve svém regionu. 

Na základě výběru témat vznikly pracovní skupiny. Každá skupina byla 
složena z předkladatele příkladu dobré praxe a z jednoho či dvou partnerů, 
kteří měli zájem aplikovat tento příklad na svém území.

FÁZE 2: TRANSFER ZKUŠENOSTÍ

Cílem této fáze bylo vypracovat Plány transferu dobrých praktik a prověřit 
tak jejich proveditelnost.

Během realizace 2. fáze proběhly pracovní semináře, kde předkladatelé 
jednotlivých dobrých příkladů blíže představili danou praxi partnerům. 
Na základě těchto návštěv a informací, které byly poskytnuty, vypracovali 
jednotliví partneři Plány transferu dobrých praktik. 

Díky využití již osvědčených postupů budou partneři schopni vylepšit a 
doplnit stávající metody a postupy, získat nové nápady, objevit inovativní 
metody a využít zkušeností vyspělejších partnerů.

•	 K	transferu	bylo	vybráno	7	příkladů	dobré	praxe.

•	 Bylo	uskutečněno	12	seminářů	v	6	partnerských	regionech.	

•	 Bylo	vypracováno	12	Plánů	transferu	dobrých	praktik

Během Závěrečné konference byly představeny hlavní výsledky projektu 
PROSPECTS. Partneři také nastínili další kroky jejich vzájemné spolupráce.

KOMUNIKACE A DISTRIBUCE 

Po každém projektovém setkání byl partnerům distribuován tzv. 
„newsletter“ za účelem informování 
všech zainteresovaných subjektů o 
průběhu projektu.

Tři dokumenty, které tvoří výstup 
projektu (Příručka dobrých praktik 
projektu PROSPECTS, Strategická 
směrnice a Informační přehled) budou 
rozeslány všem partnerům. Představují 
hlavní výsledky projektu a návody na 
navázání meziregionální spolupráce v 
budoucích projektech.

Tyto výstupy a zprávy předložené každým z partnerů na projektových 
setkáních jsou dostupné na internetových stránkách projektu:  

http://www.prospects-project.com

PARTNERSTVÍ

10 partnerů projektu PROSPECTS se potýká s obdobnými potížemi v 
oblasti hospodářské přeměny bývalých nebo stále aktivních těžebních a 
průmyslových oblastí. Působí však v různém prostředí:

•	 různé	kulturní	a	socio-ekonomické	charakteristiky,	

•	 různá	zeměpisná	poloha,

•	 rozdíl	 v	 postavení:	 místní	 úřady,	 národní	 představitelé	 sdružení	
EURACOM a subjekty, které mají formu organizace či instituce.

Zkušenosti získané z projektu PROSPECTS jsou určeny k dalšímu šíření 
v rámci místních veřejných struktur v evropských regionech, které čelí 
obdobným potížím. Z tohoto důvodu jsou výstupy projektu, Příručka 
dobrých praktik a Strategická směrnice, užitečné nástroje k využití 
výsledků a metod vzešlých z projektu PROSPECTS. Aby se dosáhlo ještě 
většího přínosu, tak jsou partneři a jejich koordinátoři nadále v kontaktu 
pro případné poskytnutí dalších informací o metodách a postupech na 
regionální úrovni..

> Rozdělení 40 příkladů dobré praxe dle témat

PŘEDKLADATELÉ

PŘÍJEMCI

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
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The PROSPECTS Toolkit is available in all 
partners’ languages
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