Následující
setkání

Příští konference budou
věnovány výměně zkušeností u 4 strategických
témat: atraktivita území
pro investory, struktury
na podporu podnikání,
clustery a eko-inovace a
know-how.

Co je program INTERREG IVC?
Program INTERREG IVC je součástí cíle Evropské územní spolupráce v rámci politiky strukturálních
fondů na období 2007-2013. Zaměřuje se prostřednictvím meziregionální spolupráce na zvýšení
efektivity podpory regionálních struktur a na přispění k ekonomické modernizaci a ke zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy:
• Umožnění místním a regionálním aktérům sdílet a vyměňovat své zkušenosti a znalosti;
• Vyrovnání méně zkušených regionů v oblasti
nástrojů podpory s pokročilejšími regiony;
• Zajištění dobrých praktik v rámci hlavních
programů strukturálních fondů.

8. - 10. června 2010 se bude konat první seminář

Představitelé a koordinátoři
partnerů projektu PARTNERS
na zahojovací konferenci ve
Wiganu ve Spojeném
království 18 a 19. března
2010.

v regionu Zasavje ve Slovinsku. Probírané téma
bude “posílení struktur na podporu malého a
středního podnikání“.

14. – 16. září 2010 se bude konat druhý seminář

na téma “atraktivita území pro investory“ v
regionu Asturie ve Španělsku.

Úvodní slovo rence projektu PROSPECTS ve Wiganu (Spojené krá-

18. a 19. března 2010 se konala zahajovací konfe-

O

d uzavření
posledního

těžebního

dolu v roce 1992 se

tvorba malých a

středních podniků

(MSP) stala živoucí
vodou

místní

ekonomiky ve Wiganu. Bylo proto velkým
potěšením pro místní politiky, že byl

Wigan vybrán k účasti na projektu

lovství). 10 partnerů projektu PROSPECTS oficiálně
zahájilo aktivity projektu, který je plánován na období
3 let.
Navzdory různé úrovni rozvoje hornických regionů v
Evropě je hlavní záměr stejný: podpora
zaměstnanosti a podnikání, rozvoj malých a
středních podniků (MSP).

PROSPECTS, který podporuje malé a
střední podnikání. Rádi jsme tedy přivítali
delegace z celé Evropy, s kterými jsme
sdíleli své zkušenosti a dobré praktiky.
Delegace

ze

Spojeného

království

očekává příští návštěvy a další výměnu

zkušeností s partnerskými agenturami.
Těšíme se na osvojení a aplikování

nových technik vedoucích k lepším
podmínkám nutným pro ekonomický

úspěch ve Wiganu a na partnerských
územích.

Cíle konference

H

lavním cílem zahajovací konference

bylo prezentovat projekt PROSPECTS

a každého partnera. Byl kladen důraz

na všeobecné socio-ekonomické údaje

partnerských oblastí a na stanovení základních

pilířů projektu. Během dvou dnů prezentovali

partneři

své

zprávy

týkající

se

socio-ekonomické situace a mohli si navzájem

porovnat rozdíly a podobnosti.
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Lord Peter Smith,

starosta Wigan, pronesl

úvodní řeč. Považuje projekt PROSPECTS za

způsob

poznání

nových

ekonomických

příležitostí pro hornické regiony. Jako bývalý

lektor ekonomie věří, že projekt PROSPECTS

přispěje k naplnění velkých výzev, které jsou

spojeny s hornickými regiony: dát občanům
právo a motivaci pracovat v kvalitním
ekonomickém prostředí.

Kde leží Wigan?

W

igan je jedním z 10 partnerů projektu

Sports Village.

na

investicí v oblasti sportu a vzdělání ve Wiganu

PROSPECTS. Město Wigan se nachází
severozápadě

Spojeného

království přibližně 40 kilometrů od Liverpoolu
a Manchesteru. Žije zde

306 800 obyvatel.

Konference se konala ve městě Leigh ve
sportovně společenském středisku

Leigh

To je nedávno postavený

komplex, který stál 83 milionů £ a je největší

za několik posledních let. Setkání bylo

uspořádáno v konferenčních místnostech
sportovního areálu.

CELKOVé PřEDSTAVENí PROJEKTU PROSPECTS

Záměr projektu
PROSPECTS
Schválení projektu PROSPECTS
Projekt PROSPECTS se
ne 5. listopadu 2009 byl projekt PROSPECTS jedním ze 74 vybraných projektů řídícím výborem
zaměřuje na výměnu a sdílení
programu INTERREG IVC z celkového počtu 481 žádostí podaných v rámci druhého kola
zkušeností při podpoře
nabídek. Projekt se rozběhl 1. ledna 2010. 18. a 19. března 2010 byl za účasti 60
podnikání a malých a středních představitelů partnerů oficiálně zahájen ve Wiganu. Práce na výměně a sdílení zkušeností v rámci 4
podniků (MSP) mezi 10 strategických témat se bude konat od března 2010 do května 2011. Na to naváže transformační plán
partnery ze zemí Evropské podpory podniků MSP, který vytvoří každý partner ve dvojicích.
unie.

D

P

artneři se budou zabývat 4 strategickými

tématy: atraktivita území pro investory,

Zahajovací konference a představení
partnerů
ACOM France, asociace hornických sdružení ve Francii, byla založena v roce 1990 a sdružuje veřejné

instituce podpory působící v bývalých hornických oblastech Francie (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine,
Centre-Midi - 325 měst, 13 departmentů).

Město Houthalen-Helchteren (Belgie) se nachází v provincii Limburg ve Vlámsku. Stal se jedním z
nejdůležitějších oblastí technologického a inovačního sektoru “clean-tech”.

Sdružení měst a obcí okresu Karviná (Česká republika) zahrnuje 14 obcí, ve kterých žije 244 000 obyvatel.

Okres je zasažen hornickou činností. Revitalizace území je koordinována veřejným i soukromým
sektorem.

Krajský úřad departmentu Pas-de-Calais (Francie) Je jednou z nejobydlenějších oblastí s 1,5 miliony
obyvatel. Na území momentálně probíhá ekonomická restrukturalizace a je zde vysoká míra
nezaměstnanosti. Strategický projekt krajského úřadu do roku 2020 je zaměřen na rozvoj udržitelného,
inovativního a soudržného společenství.

Město Tatabánya (Maďarsko) čítá 72 000 obyvatel. Město dokázalo překonat následky kolapsu tradičního
těžebního průmyslu. Nyní je považováno za jedno z nejdynamičtějších měst v Maďarsku.

ACOM Poland, asociace hornických sdružení v Polsku, sdružuje 37 měst. Hornická činnost je stále aktivní ve 3 až

4 regionech Polska. Těžba uhlí dosahuje 90 milionů tun ročně.

The Zasavje Labour Fund (Slovinsko) je institucí podporující aktivní politiku zaměstnanosti v hornickém
regionu Zasavje, který zahrnuje 3 velké města Hrastnik, Zagorje a Trbovlje. V regionu je poslední aktivní
důl, který zaměstnává 750 horníků. Ukončení těžby se předpokládá do roku 2015.

Městský úřad Laviana (Španělsko) se nachází v regionu Asturie. Toto město se 14 000 obyvateli je
nejdůležitější v oblasti produkce uhlí. Město se nyní snaží předejít problémům, které přijdou s
nevyhnutelným uzavřením dolů.

Městský úřad Wigan

(Spojené království) reprezentuje 304 000 obyvatel. Bylo zde přes 1000 šachet v

okruhu 8 km od centra města Wigan. Nyní, po transformačních procesech je těžké najít pozůstatky po

struktury na podporu podnikání, clustery

dřívější hornické činnosti, která byla zastavena v roce 1992.

a eko-inovace a know-how.

V rámci první fáze budou partneři hodnotit a

Město Gelsenkirchen (Německo) je jedním z nejdůležitějších hornických měst v regionu Porúří. Poslední

každý partner vytvářet transformační plán

produkci a technologii tvorby znovuobnovitelné energie.

důl byl uzavřen v roce 2000. Gelsenkirchen spoléhá při restrukturalizaci zejména na strojírenství,

sdílet své zkušenosti. Během druhé fáze bude
založený na intenzivní regionální spolupráci:

Studijní
cesta:
Pemberton
Business Park

Studijní cesta zaměřená na Pemberton
Business Park. Území pokrývá více než 50
hektarů těžební oblasti. Nachází se pouze 3
kilometry od centra města a je blízko k síti
hlavních komunikací.
Báňský úřad zaznamenal nejméně 18 bývalých
těžebních jam v lokalitě o hloubce nejméně 20
m. Po uzavření dolů byla tato oblast zatravněná
se stromy a křovinami. V posledních
desetiletích v okresu Wigan probíhala řada
regeneračních programů. Přesto však Wigan
stále sužují následky průmyslové minulosti.
Zůstává zde stále mnoho práce navzdory
vynaloženému úsilí, míra nezaměstnanosti
zůstává vysoká, poškození životního prostředí
je stále značné a životní standart stále nízký.
The Pemberton Business Park byl založen v
rámci partnerství veřejného a soukromého
sektoru, do kterého je zapojen i Městský úřad
Wigan. Na tomto území se nachází obchody a
volno časové zařízení, ale také rezidenční
bydlení a hotel. Do plánu rozvoje bylo zahrnuto
i několik parkovišť a napojení na
infrastrukturu.
Nejnovější regenerační program, ze kterého
okres Wigan těží, se zaměřuje na snížení
nezaměstnanosti odstraněním překážek a
využitím rekvalifikačních možností a výhod
místního trhu práce. Tento program se také
zaměřuje na povzbuzení rozvoje nových i
existujících podniků a jejich podpoře k
úspěšným výsledkům.

studijní cesty, výměnné pobyty, sdílení znalostí
atd.

Projekt PROSPECTS také usiluje o úzkou
spolupráci složek správy regionu, které působí v
oblasti podpory malého a středního podnikání:

orgány místní správy, struktury na podporu
podnikání, místní agentury rozvoje.

Hlavním cílem je, že místní správa a struktury
zodpovědné za ekonomický rozvoj budou

využívat tyto nabyté zkušenosti a dovednosti k

podpoře malého a středního podnikání v

evropských hornických oblastech a v regionech s
tradičním průmyslem.

5 pilířů projektu PROSPECTS, podle koordinátora
projektu, Patrice DELATTRE
- Využití možností programu INTERREG IVC,
- Specifické potřeby hornických regionů závislých na
tradičním průmyslu,
- Spolupráce velkého počtu partnerů,
- Využití předchozích a nynějších projektů,
- Nový projekt se značnou přidanou hodnotou.

Závěr, rozdílnost
partnerů s
několika

společnými body

Srovnáním údajů a dat si mohli partneři porovnat rozdíly
a podobnosti evropských hornických regionů.

V

ysoká míra nezaměstnanosti, nedostatek malého a středního podnikání: všechny tyto regiony
“trpěly a stále trpí 150letou hornickou činností”, říká představitel ACOM FRANCE François Miersman.
řešení navržené orgány místní správy v méně či více pokročilé fázi regenerace jsou si často velmi

blízké a vzájemně doplňující. Někteří partneři, kde stále probíhá těžba uhlí, mají možnost se dozvědět jak se
připravit na budoucí vývoj. Jak pronesl Keith Cunliffe z úřadu ve Wiganu “Tato konference již usnadnila

neformální výměnu znalostí mezi partnery. Následující semináře nám umožní tyto výměny formalizovat.”
Všichni partneři zdůraznili svůj záměr k tvorbě praktických výsledků, které budou užitečné všem
zúčastněným.

