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ÚVODNÍ SLOVO

PROSPECTS, projekt na podporu podnikání v hornických regionech
PROSPECTS je projekt iniciovaný v roce 2009 členy EURACOM (Asociace evropských hornických regionů), který se zabývá
hlavním problémem, se kterým se potýkají tyto regiony: Podpora malého a středního podnikání. Toto téma je zásadní ze dvou
důvodů. Prvním z nich je masivní propouńtění, které bylo či je způsobené restrukturalizací těņebního průmyslu. Z tohoto pohledu
je tedy nezbytné vytvořit nové ekonomické příleņitosti a podpořit místní rozvoj. Druhým důvodem je současná finanční krize,
která má přímý dopad na reálnou ekonomiku těchto tradičně průmyslových oblastí, které jsou závislé na hornictví. Jakákoliv
iniciativa, která je odpovědí na zmíněné hlavní překáņky, a která vede k vytvoření nových hodnot a ke zlepńení společenských
podmínek, je rozhodně přínosná. PROSPECTS je právě takový projekt.
Díky výměně a sdílení zkuńeností mezi 10 projektovými partnery byly vytipovány nejlepńí příklady z oblasti podpory podnikání.
Tyto úspěńné a uņitečné příklady jsou součástí této příručky. Jelikoņ pochází z různých oblastí západní, jiņní a střední Evropy, tak
poskytují zdroj vzájemného obohacování. Porovnání těchto dobrých praktik je navíc obzvláńtě výhodné, protoņe se vztahují na
regiony potýkající se s podobnými problémy v oblasti místního rozvoje.

Od zahájení programu v roce 2010 se 10 partnerů zabývalo různými aspekty strategické podpory malého a středního podnikání.
Bylo diskutováno několik moņných nástrojů podpory včetně klastrů, znalostní ekonomiky a atraktivity území pro investory. Avńak
ekonomický rozměr by neměl překrývat sociální problémy. Tento přístup je zajímavý, protoņe poskytuje uņńí zaměření,
intenzivnějńí výměnu znalostí a zejména identifikaci postupů, které mohou být vyuņitelné i pro dalńí regiony. Transfer zkuńeností
je tedy druhým cílem projektu, který by měl být ukončen na konci roku 2012.

Projekt PROSPECTS, na němņ se podílí 10 projektových partnerů, má ńirńí ambice neņ současné partnerské vazby vzhledem
k tomu, ņe je tento projekt součástí evropské meziregionální spolupráce (INTERREG IVC). V Evropě je ve skutečnosti mnoho
dalńích hornických a průmyslových regionů, které se potýkají s obdobnými výzvami. Výsledky vzeńlé z tohoto projektu by tedy
měly být zajímavé i pro ně a mohly by přispět k jejich dalńímu rozvoji.
V neposlední řadě odráņí projekt PROSPECT dynamiku a otevřenost hornických regionů a jejich schopnost ke sdílení svých
zkuńeností konstruktivním způsobem. Počáteční výsledky projektu jsou součástí této Příručky dobrých praktik.
Jménem členů sdruņení EURACOM,

prezident
Bernhard Rapkay
člen Evropského parlamentu
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PŘEDMLUVA

Tato Příručka dobrých praktik byla zpracována jako součást projektu PROSPECTS
schváleného meziregionálním programem spolupráce INTERREG IVC a financovaného
Evropským fondem regionálního rozvoje ERDF.
Tento dokument není ekonomickou zprávou o propagaci a podpoře malého a středního podnikání v současných a bývalých
hornických regionech. Jeho záměrem je představit v této Příručce dobrých praktik práci vykonanou 10 projektovými partnery.
Uvedené informace jsou výsledkem spolupráce partnerů projektu:
• První část této příručky obsahuje vńeobecné informace o projektu, jmenovitě představuje program INTERREG IVC,
který tento projekt financuje, dále pak cíle a záměry projektu a kaņdého z partnerů, který se zúčastnil tohoto projektu.
• Druhá část zahrnuje dobré příklady projektových partnerů, které jsou seřazeny podle témat v kapitole nazvané
Přehled dobré praxe.
Kompletní práce vńech partnerů (zprávy, prezentace a dalńí informace) jsou dostupné na internetových stránkách projektu
PROSPECTS:
www.prospects-project.com
Souhrnný obsah tohoto dokumentu byl schválen koordinátory projektu 22. června 2011 v Tatabányi.
Formální stránku tohoto dokumentu měl na starosti vedoucí partner a projektoví partneři ve spolupráci s externími odborníky
(SPIRE consultancy, Bruno Sinn a Elsa Favreau). Jednotliví partneři schválili texty týkající se vlastních zpráv. Externí firma taktéņ
zpracovala analýzy, avńak jiné, neņ ty, které vypracovali projektoví partneři. Výchozí dokument je v anglickém jazyce a měl by být
dostupný na internetových stránkách projektu i v jazyce ostatních partnerů.
Příručka dobrých praktik je jedním z výsledků tematických setkání, která se konala v následujícím pořadí:
• Zahajovací konference
ve městě Wigan, Spojené království (březen 2010)
• 1. tematické setkání „Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání“,
ve městě Zagorje ob Savi, Slovinsko (červen 2010),
• 2. tematické setkání „Atraktivita území pro investory“,
ve městě Gijón, Ńpanělsko (září 2010),
• 3. tematické setkání „Podpora tvorby klastrŧ“,
ve městě Katowice, Polsko (duben 2011),
• 4. tematické setkání „Inovace a znalostní ekonomika“,
ve městě Tatabánya, Maďarsko (červen 2011), a
• Prŧřezový seminář
ve městě Arras, Francie (říjen 2011).

Seznam projektových koordinátorů se nachází na konci této příručky.
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1. ČÁST VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ

1. CO JE PROGRAM INTERREG IVC?
Evropská unie
Evropský fond regionálního rozvoje

Projekt PROSPECTS je realizován v rámci programu INTERREG IVC Evropské unie.
INTERREG IVC je součástí programů regionální politiky a politiky soudrņnosti Evropské unie. Účelem této regionální politiky
EU je sníţení významných ekonomických, společenských a územních rozdílností, které stále existují mezi
jednotlivými evropskými regiony.
Na kapitolu regionální politika bylo mezi lety 2007 a 2013 věnováno 347 miliard Eur. V rámci této politiky jsou vytipovány 3
konkrétní cíle, a to sbliņování, konkurenceschopnost a spolupráce.
Celkový rozpočet na program Evropské územní spolupráce (ETC) v letech 2007 aņ 2013 je 8,7 miliard Eur (2,5 %
z celkového rozpočtu věnovaného Politice soudrņnosti). Program ETC je zaloņen na 3 různých druzích spolupráce:
• přeshraniční spolupráce – INTERREG IVA (52 programů s rozpočtem ve výńi 6,44 miliard Eur),
• nadnárodní spolupráce – INTERREG IVB (13 programů s alokovaným rozpočtem ve výńi 1,83 miliard Eur),
• meziregionální spolupráce (jediný program – INTERREG IVC – a 3 projekty s rozpočtem ve výńi 445 milionů Eur).

Program INTERREG IVC (s rozpočtem ve výńi 321 milionů Eur) tedy poskytuje financování meziregionální spolupráce v rámci
Evropy. Samotný program je podpořen Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF). Tento operační program byl schválen
v září roku 2007, je realizován od roku 2007 aņ do roku 2013 a navazuje na program INTERREG IIC, který probíhal v letech
2002 aņ 2006.
Základním cílem programu INTERREG IVC je zvýšení efektivity regionální politiky a jejich nástrojŧ. Projekt je zaloţen
na výměně zkušeností mezi projektovými partnery, kteří jsou zodpovědní za rozvoj svého území či regionu.
Podpořené oblasti jsou inovace a znalostní ekonomika (priorita 1) a ţivotní prostředí a předcházení rizikŧm (priorita 2).
V rámci těchto 2 priorit existují také dalńí podtémata, která jsou konkrétnějńí.
Cíle programu INTERREG IVC vychází z dohod sjednaných v rámci Lisabonské a Göteborské agendy. Program tedy
přispívá k ekonomické modernizaci a větńí konkurenceschopnosti Evropy. Záměrem takzvané Lisabonské agendy pro rok
2010 je dosaņení takového stavu, kdy by Evropská unie byla nejkonkurenceschopnějńí ekonomikou světa, a kdy by dosáhla
plné zaměstnanosti. Takzvaná Göteborská agenda, která byla definována během zasedání Evropské rady v červnu 2001 ve
ńvédském Göteborgu, doplňuje Lisabonskou strategii o oblast ochrany ņivotního prostředí a o trvale udrņitelnou strukturu
dalńího rozvoje. Program INTERREG IVC je tedy navrņen tak, aby přispěl k úspěchu obou těchto agend.

Klasickým nástrojem výměny zkuńeností jsou společné činnosti, jako například tematická setkání, semináře, konference,
průzkumu nebo studijní cesty. Projektoví partneři spolupracují za účelem seznámení se s dobrými praktikami a jejich
následnému transferu. Moņné projektové výstupy zahrnují například ukázkové studie, metodická doporučení, strategické
příručky, či akční plány. Program INTERREG IVC také umoņňuje částečnou realizaci či prověření osvojených dobrých praktik,
avńak jen tehdy, pokud se tak jedná v rámci výměny zkuńeností.
Více informací na http://www.interreg4c.eu/

Schválený program INTERREG IVC dle podtémat (1.,2. a 3. výzva, 2008/2010)
Inovace, výzkum a rozvoj
technologií

12
22

Přírodní a technologická rizika
4

Vodohospodářství

Malé a střední podnikání

13

Informační společnost
12

Zaměstnanost obyvatel a
vzdělávání
25
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Odpadové hospodářství
Biodiverzita a ochrana přírody

19
6
5

4

Energetika a doprava
Kulturní dědictví a krajina
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1. ČÁST VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ

2. PROJEKT PROSPECTS A
JEHO CÍLE

Projekt PROSPECTS byl schválen v rámci druhého kola výzev k podání návrhŧ programu
INTERREG IVC v listopadu 2009. Stal se tak v tomto druhém kole jedním ze 74
odsouhlasených projektŧ (74 ze 480 předloţených ţádostí). Projekt byl zahájen v lednu 2010
a bude ukončen v prosinci 2012.

Vedoucím partnerem projektu PROSPECTS je
sdruņení ACOM Francie. Tento projekt je zaloņen na
partnerství
vycházejícího
z regionální
konkurenceschopnosti a konvergence. Část partnerů
se zná jiņ ze sdruņení EURACOM. Předchůdcem
projektu PROSPECTS byl program RECORE v
rámci INTERREG IIIC, jehoņ vedoucím partnerem
bylo taktéņ sdruņení ACOM Francie. 10 projektových
partnerů je z různých hornických regionů Evropy a
vykazují různou úroveň know-how a znalostí
v oblasti malého a středního podnikání.
Projekt PROSPECTS je zaměřen na posílení
struktur na podporu malého a středního podnikání
v současných či bývalých hornických a jiným těņkým
průmyslem zasaņených regionů.

Stejně jako pro průmyslové regiony potýkající se s hospodářským úpadkem jsou pro projektové partnery klíčová
témata řeńená v rámci společných setkání projektu PROSPECTS. Partneři projektu se zaměřili ve své práci na 4
strategické oblasti, které odpovídají obecným prioritám projektu.
Témata jsou následující:

TÉMA 1: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
TÉMA 2: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY
TÉMA 3: PODPORA TVORBY KLASTRŦ
TÉMA 4: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA

12
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1. ČÁST VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ
2. PROJEKT PROSPECTS A JEHO CÍLE

Během první fáze projektu (červen 2010 – červen 2011) vypracoval kaņdý partner 4 tematické zprávy a
vyhodnocení svých vlastních zkuńeností se zaměřením na výńe zmíněná témata a představil je během čtyř
tematických setkání. Na konci této fáze „výměny zkušeností“ byl vytvořen Katalog dobrých praktik a
Schematické sítě dobré praxe.
Tato Příručka dobrých praktik vychází z těchto dokumentů. Výsledky první fáze projektu tedy poskytují pohled na
vyuņití získaných znalostí při posílení veřejných nástrojů podpory malého a středního podnikání, jak pro projektové
partnery, tak pro dalńí regiony, které čelí podobným problémům. V neposlední řadě by mohly přispět k moņnostem
politických představitelů a zodpovědných činitelů při rozvoji hospodářství.
Tato počáteční výměna zkuńeností je tedy odrazovým můstkem pro 2. fázi projektu: tvorbu Plánu transferu
dobrých praktik kaņdým z partnerů. Vyuţití metody „peer to peer“ aplikované na meziregionální spolupráci
efektivně zvýńí intenzitu kooperace mezi partnery. Kaņdý z nich bude schopen vytvořit vlastní Plán transferu dobrých
praktik. To bude mít za následek vypracování 10 místních strategických plánů zaloņených na výsledcích první fáze
projektu. Efektivita této druhé fáze bude umocněna personální výměnou v rámci celého týmu partnerů. Ze zjińtění a
dosaņených výsledků v této fázi bude vytvořena Strategická směrnice.
Hlavní výstupy projektu budou zveřejněny a distribuovány mezi
projektové partnery, aby byl zajińtěn mezinárodní dosah.
Nakonec bude vytvořen Informační přehled, jenņ bude shrnutím
veńkeré práce vykonané v rámci tohoto projektu.
Manuál dobrých praktik, Strategická směrnice a Informační
přehled vytvoří takzvaný „project toolkit“, který bude dále
poskytován v rámci organizace EURACOM regionům po celé
Evropě, které se potýkají s podobnými problémy. Výsledky
projektu obdrņí také organizace podporující podnikání, které se
spolu s partnery účastnily tematických setkání.
Splnění cílů projektu a jeho výstupy přispějí k vytvoření
meziregionálního Strategického týmu, který bude mít
schopnost poradit evropským regionům, které se potýkají
s podobnými problémy
Tento projekt nabídne nové perspektivy v klíčové otázce:
podpora podnikání a zakládání malých a středních podniků
v hornických regionech Evropské unie.
Rekonstruovaná chladící věņ, Valnalon,
Ńpanělsko

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS
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1. ČÁST VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ

3. KDO JSOU PARTNEŘI
PROJEKTU PROSPECTS?
1 Asociace hornických sdruţení ve Francii (ACOM Francie)
2 Město Houthalen-Helchteren (Belgie)
3 Svazek měst a obcí okresu Karviná (Česká republika)
4 Krajská rada oblasti Pas-de-Calais (Francie)
5 Město Tatabánya (Maďarsko)
6 Asociace hornických sdruţení v Polsku (ACOM Polsko)
7 Sdruţení Labour Fund of Zasavje (Slovinsko)
8 Město Laviana (Ńpanělsko)
9 Město Wigan (Spojené království)
10 Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen (Německo)

SPOJENÉ KRÁLOVSTVI

BELGIE

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

Černouhelné pánve
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POLSKO

NĚMECKO

ČESKÁ REPUBLIKA

MAĎARSKO
SLOVINSKO
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Asociace hornických
sdruţení ve Francii
(ACOM Francie)
[Francie]

Site de Cap’ Découverte - Bassin du Carmausin - Tarn

> Představení sdruņení
ACOM Francie (Asociace
hornických sdruņení ve Francii)
Pŧsobnost na regionální a národní úrovni

Asociace francouzských hornických sdruņení (ACOM) byla
zaloņena v roce 1990 a tvoří ji přibliņně 300 regionálních struktur,
20 místních asociací, 13 departmentů a 2 regiony. Prezidentem
sdruņení je pan Jean-Pierre Kucheida, jenņ je členem
francouzského národního sněmu a starosta města Liévin (Pas-deCalais). Členové předsednictva ACOM jsou představitelé
uhelných pánví ve Francii bez rozdílu velikosti, typu produkce
a politické příslušnosti.
ACOM Francie zahrnuje hornické oblasti z celé Francie: například
uhelnou pánev v Nord-Pas-de-Calais, pánve v Lotrinsku, oblasti
těņby draslíku v Alsasku a pánve jiņně od řeky Loiry (centrální
pánev Midi).

Sdruņení ACOM Francie zastupuje zájmy těņebního průmyslu při
spolupráci s národními a regionálními veřejnými institucemi, díky
tomu lze lépe řeńit problémy tohoto odvětví, které zasahují do ņivota
regionů a jejich obyvatel.
Specifické oblasti zájmu tohoto sdruņení jsou tedy následující:
- Společenský a hospodářský rozvoj hornických oblastí;
- Revitalizace území a řešení problémŧ zpŧsobených hornickou
činností;
- Podpora kulturního dědictví hornických regionŧ;
- Respekt k hornickým profesím;
- Místní daňové sazby;
Asociace ACOM navíc slouņí na národní úrovni jako poradní orgán
místním strukturám v otázkách týkajících se těņby. Dále svým
členům nabízí poradenství v zákonech o těţebním prŧmyslu, o
městském plánování a o ochraně přírody.

Pŧsobnost na evropské úrovni
Asociace ACOM Francie také spolupracuje s evropskými institucemi.
Je zakládajícím členem sdruņení EURACOM, asociace evropských
hornických regionů. Od dubna roku 2005 je ACOM sekretářem
sdruņení EURACOM. Tato práce vyņaduje zvláńtní pozornost
při realizaci dalńích strukturálních fondů. EURACOM je také zapojen
do odbornějńích projektů jako je „Remining Lowex“ (vyuņití podzemní
vody na geotermální účely
http://www.remining-lowex.org/).
EURACOM inicioval realizaci projektu RECORE – INTERREG IIIC
v letech 2003 aņ 2008. Tento projekt slouņil výměně zkuńeností
nabytých při provádění regenerace evropských hornických oblastí.
Sdruņení ACOM Francie bylo koordinátorem realizace tohoto projektu
(http://recore.eu/index.htm).

Base 11/19 - Loos-en-Gohelle - Pas de Calais

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Asociace ACOM Francie je v současné době vedoucím partnerem
projektu PROSPECTS – INTERREG IVC (2010 – 2012). Tento
projekt se zaměřuje na podporu podnikání v regionech s průmyslovou
minulostí a na posílení veřejného partnerství usnadňující zakládání
nových malých a středních podniků.

www.prospects-project.com

17

1. ČÁST VŠEOBECNÉ PŘEDSTAVENÍ
3. KDO JSOU PARTNEŘI PROJEKTU PROSPECTS?

>Pohled na společenské a
ekonomické prostředí francouzských
hornických oblastí
Těņební doly byly uzavřeny jiņ ve vńech francouzských regionech.
Poslední důl na území Nord-Pas-de-Calais ve městě Oignies,
který byl označován „9-9b“, ukončil svou činnost v prosinci 1990.
V Lotrinsku byla zastavena těņba v dubnu roku 2004, a to v dole
La Houve ve městě Creutzwald. V lednu 2002 také skončila
činnost v dole Gardanne v centrální pánvi Midi.
Jiņ od 2. světové války neustále klesá počet horníků. Poválečný
vrchol v hornickém průmyslu nastal v roce 1947. Tyto regiony
v současné době udrņují mono-průmyslovou tradici, avńak rozvíjí se
také vedlejńí činnosti jako chemický průmysl a dalńí. Jiņ od počátku
navazuje na těņební činnost výroba ņeleza a oceli.

V důsledku postupného uzavírání dolů, které začalo v roce 1970,
dochází k celkovému demografickému úbytku. Tento jev je
znásoben značným odlivem obyvatel. Největńí úbytek byl vńak
zaznamenán v období do 10 let po ukončení těņební činnosti.
V dalńích letech byl úbytek obyvatel pomalejńí.
Ačkoliv je míra nezaměstnanosti v celé zemi přibliņně 10%, tak
v hornických oblastech je toto číslo větńinou vyńńí. To je zřejmě
dáno méně příznivým hospodářským prostředím, se kterým se po
ukončení těņební činnosti tyto regiony potýkají.
Díky transformaci ekonomiky jsou nyní v hornických regionech
hlavním odvětvím zejména obchod a sluņby. Důvodem je zřejmě fakt,
ņe větńina aktivní populace jsou pracovníci ze zprostředkovatelských
profesí. Je nutné říci, ņe bývalé hornické oblasti nenabízí dostatek
kvalifikovaných a odborných pracovních míst.

Poznámky/ Komentáře:
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Město
Houthalen-Helchteren
[Belgie]

Budoucí campus čistých technologií (Belgie)

>Představení města HouthalenHelchteren:
Město Houthalen-Helchteren se nachází v regionu Limburg
v Belgii.
V Houthalen-Helchteren ņije na rozloze o 7826 hektarech přibliņně
30 tisíc obyvatel. Městská rada se skládá z 29 členů. Starosta
města, Alain Yzermans, spolupracuje se svými 6 místostarosty na
rozvoji města dle námětů městské rady.
Na začátku 20. století zde byla velmi malá, chudá a farmářská
obec. Kdyņ bylo v roce 1901 objeveno uhlí, tak vypukl velký rozvoj
regionu, který se následně stal industriálním, městským a
multikulturním.
Tradiční těņební průmysl vńak nepřinesl pouze prosperitu, ale také

zvláńtní druh ekonomiky charakterizované přeměnou krajiny, velkou
vlnou přistěhovalectví a oslabením místního podnikání.
Po uzavření těņebního dolu v roce 1963 a utlumení hornických
činností v letech 1970 aņ 1980 hledal městský úřad v HouthalenHelchteren nové ekonomické příleņitosti. Díky nově vybudovaným
průmyslovým parkům vznikly nové pracovní příleņitosti.
Městský úřad v Houthalen-Helchteren postavil hospodářství na:
stavebnictví, odpadovém hospodářství, recyklacích a podpoře
malého a středního podnikání.
V současné době je potřeba vdechnout nový ņivot jak průmyslovým
areálům a rekreačním oblastem, tak centru města Houthalen.
Z tohoto důvodu se město Houthalen-Helchteren rozhodlo
k zajímavé ale méně probádané cestě: radikální inovace vedoucí
k tvorbě „zelené ekonomiky“.

Poznámky/ Komentáře:
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Svazek měst a obcí
okresu Karviná
[Česká republika]

Hlavní náměstí v Karviné (Česká republika)

>Představení Svazku měst a obcí
okresu Karviná:
Okres Karviná se nachází v severovýchodní části České republiky
na území Slezska v blízkosti státních hranic s Polskem a
Slovenskem. Okres Karviná vznikl v roce 1960 stanovením
nových územních a administrativních částí v bývalém
2
Československu. Rozkládá se na plońe 356 km a ņije zde 273
tisíc obyvatel. Rozlohou se řadí mezi menńí okresy, avńak patří
mezi nejhustěji obydlené oblasti České republiky. Okres zahrnuje
16 obcí, z nichņ je 7 měst (Karviná, Havířov, Bohumín, Český
Těńín, Orlová, Petřvald, Rychvald). Samotný Svazek měst a obcí
okresu Karviná reprezentuje 15 měst a zhruba 250 tisíc obyvatel.

Je zde také mnoho historických a architektonických památek
(například historické centrum Karviné se zámkem Fryńtát, ńikmý
kostel sv. Petra z Alkantary přezdívaný „Česká Pisa“, nebo
centrum Havířova a Bohumína. V regionu nalezneme také přírodní
zajímavosti, jako například meandry řeky Odry v Bohumíně, či
chovné rybníky v Rychvaldě.

Území okresu je mírně zvlněné. Podnebí je mírné a
kontinentálního charakteru. Říční systém je součástí povodí řeky
Odry, která ústí do Baltského moře. Největńí vodní nádrņí v okrese
je Těrlická přehrada.

Významnou roli v regionu představuje jiņ více neņ 200 let průmysl.
Hospodářská struktura regionu je ovlivněna svým historickým
odkazem a průmyslovou dominancí. Po nálezu uhlí v druhé
polovině 18. století nastal rychlý rozvoj regionu. To mělo obrovský
vliv na toto území a určilo jeho specifický charakter. Ekologická a
přírodní rovnováha byla znatelně naruńena dlouhodobou hornickou
činností. Těņba uhlí spolu s produkcí koksu, výrobou ņeleza a
chemickým průmyslem se rychle zvyńovala. Dalńí rozvoj závisel na
výstavbě ņelezniční a silniční sítě. Zemědělství se stalo vedlejńí
činností. Typickým sekundárním produktem těņby uhlí v okrese
Karviná je přítomnost slané vody. Lázně Darkov disponují jednou
z nejsilnějńích jódo-bromových vod v Evropě. Tato voda je
vyuņívána na léčebné a fyzioterapeutické účely.

Mnoho návńtěvníků si spojuje okres Karviná hlavně s těņbou uhlí a
se vńemi jeho návaznými negativními dopady na ņivotní prostředí.
Karvinský region vńak nabízí celou řadu kulturního a
společenského vyņití. Nachází se zde významné lázně a řada
vzdělávacích zařízení. Historie regionu nezačíná těņbou uhlí, které
bylo objeveno v 18. století, ale mnohem dále v minulosti, coņ je
doloņeno archeologickými nálezy a dochovanými stavbami.
V regionu se nachází unikátní archeologické nalezińtě (středověké
slovanské hradińtě v Chotěbuzi).

Okres Karviná se snaņí o zvýńení dynamiky tohoto území, a
úspěńně. Nejlepńím příkladem je jedna z průmyslových zón –
Karviná Nové Pole. Tento projekt byl realizován díky spolupráci
veřejných a soukromých partnerů. V současné době lze říci, ņe
průmyslová zóna Karviná Nové Pole je jedním z nejatraktivnějńích
průmyslových areálů v celé zemi. Bylo zde vytvořeno téměř 2000
přímých pracovních míst. Díky projektu byl umoņněn transfer
nových technologií. Existují i dalńí příklady podobně úspěńných
projektů.

Poznámky/ Komentáře:
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Krajská rada oblasti
Pas-de-Calais a její
uhelné pánve
[Francie]

Zasedání Krajské rady oblasti Pas-de-Calais (Francie)

>Představení krajské rady oblasti Pasde-Calais:
Kdo je krajská rada?
Současná „Krajská rada“ je výsledkem francouzského
revolučního procesu v roce 1789, jenņ znamenal začátek
decentralizace moci. Na úplném začátku přenesla státní správa
zodpovědnost na své regionální představitele, na takzvané
„préfets“.
Následovalo přenesení této zodpovědnosti na místní zvolené
činovníky prostřednictvím přísluńných decentralizačních postupů
a následným delegováním.

Co je Pas-de-Calais?
Pas-de-Calais je jedním ze 101 krajských oblastí Francie. Její
název znamená v překladu Calaiská úņina. Nachází se v severní
části Francie. Toto geografické umístění je výhodné vzhledem
k blízkosti největńích měst severozápadní Evropy: Paříņ, Londýn,
Amsterdam i Brusel jsou snáze dostupná ņelezniční i silniční
dopravou.

Jak je území rozděleno?
V departmentu Pas-de-Calais se nachází 895 obcí, které jsou
součástí tohoto regionu díky předrevolučním procesům.
V minulém století vzniklo také 43 střediskových obcí. Krajská
rada rozdělila department na 9 územních jednotek tak, aby byla
obyvatelům dostupnějńí administrativa, a aby byl zajińtěn lepńí
rozvoj jednotlivých částí regionu.
V roce 2010 měl department Pas-de-Calais 1,461 milionů
obyvatel. Největńí město regionu je Calais, následované městem
Arras a Boulogne-sur-Mer. Větńina populace vńak ņije v
oblasti bývalé uhelné pánve.
Obyvatelé Pas-de-Calais jsou velmi mladí: 30% lidí je mladńích
neņ 30 let a 20% lidí je starńích neņ 60 let.

PŘIRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Obyvatelé jsou úzce spjati s regionem, jelikoņ není velký zájem o
migraci do jiných oblastí: odhaduje se, ņe přibliņně 4% obyvatel se
kaņdoročně stěhuje do Pas-de-Calais, nebo jej opouńtí.

Jaký je současný stav trhu práce?
Nynějńí míra nezaměstnanosti je 12,7% (pro srovnání, v roce
2005 byla 11,4%). Výdělečně činných je 444 tisíc osob. Mezi 3
nejvýznamnějńí obory zaměstnanosti v Pas-de-Calais patří sluņby
(71%), průmysl (18%) a stavebnictví (8,6%). Department Pas-deCalais je první v oblasti ņelezničního průmyslu a druhý
v automobilovém průmyslu.

Jaké jsou základy ekonomického rŧstu regionu?
- Kvalifikovaná pracovní síla, zvyklá tvrdě pracovat, podpořena
univerzitami v Boulogne a Arrasu,
- Nádherná příroda a kulturní památky, coņ zajińťuje rozvoj
cestovního ruchu,
- Uhelná pánev, která bojuje o uznání jako světové dědictví
UNESCO,
- Kulturní jmění, které bude brzy rozńířeno o Louvre-Lens;
- Přeměna původních těņebních dolů na rozvíjené a atraktivní
oblasti;
- Kanál, jenņ spojuje Anglii s Francií a dálnice vystavěna podél
pobřeņí a ve vnitrozemí;
- Velký počet partnerství v Evropě, ale i po celém světě.

>Popis hornické oblasti:
Představení:
Místní hornická a průmyslová oblast se skládá ze 4 území: LENSLIEVIN, HENIN-CARVIN, ARTOIS, AUDOMAROIS (poslední
z nich je charakteristické svou silnou průmyslovou činností).
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Údaje o hornické oblasti:
- ņije zde přibliņně 1,2 milionů obyvatel
- 852 ńachet, 326 hald hluńiny.
- 251 měst
- více neņ 100 km dlouhé území
2
- 650 obyvatel/km
- více neņ 550 historických hornických odkazů
V současné době jsou vńechny těņební doly jiņ uzavřeny. Poslední
důl ukončil svou činnost 21. prosince 1990 v Oignies. Těņební
průmysl zde v 60tých letech 20. století zaměstnával okolo 400 tisíc
horníků.
Těņba uhlí ovlivnila hospodářsky, sociálně, urbanisticky i kulturně
větńinu území Pas-de-Calais:
- Urbanismus: 1 300 hektarů původních hald hluńiny bylo
rekultivováno na přírodní parky přístupné veřejnosti.
- Ekonomické a sociální aspekty: ztráty zaměstnání a uzavření dolů
vedly ke znatelnému úbytku populace, k vysoké míře
nezaměstnanosti, ke zvýńení počtu nízkopříjmových skupin
obyvatel a celkově k nedostatku odborného vzdělávání.
- kulturní zvláńtnosti: region čelí nedostatku nově vznikajících firem.

Hospodářské oţivení bývalé
v regionu Pas-de-Calais:

uhelné

pánve

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais podporuje bývalé hornické
území v ekonomickém oņivení a jeho ambice jdou jeńtě dále,
jelikoņ jejím cílem je napojit tuto oblast na největńí města
severozápadní Evropy.
Tyto ambice jsou předevńím součástí projektové strategie pro roky
2008 – 2020, jenņ vyzdvihují tři následující priority:
1. Být regionem, který podporuje obyvatele a snaņí se o solidaritu;
2. Být regionem, který se stará o trvale udrņitelný místní rozvoj;
3. Podporovat odborníky z regionu a zajistit jejich vliv na rozvoj
území.
Krajská rada se v současné době snaņí dokázat, ņe Pas-de-Calais
je otevřeným územím díky své geografické poloze a nabízí mnoho
výhod.

Mimo samotnou uhelnou pánev je region Pas-de-Calais velmi
dynamický předevńím díky celonárodně uznávanému klastru
v oblasti mořských plodů, který sídlí ve městě Boulogne.

Poznámky/ Komentáře:
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Město
Tatabánya
[Maďarsko]

Městská radnice v Tatabányi (Maďarsko)

>Představení města Tatabánya:

obyvatel, jenņ znovu přivedla ņivot do tohoto regionu. Řada
společností se ve městě Tatabánya rozhodla investovat a postavit
zde své závody. Proto je Tatabánya povaņována za jedno
z nejdynamičtějńích měst v Maďarsku.

Město Tatabánya se nachází v severozápadním Maďarsku,
v regionu středního Zadunají. Rozkládá se v údolí mezi pohořím
2
Vértes a Gerecse. Jeho rozloha je 94 km . Ņije zde okolo 70 tisíc
obyvatel. Díky svému umístění se jedná o významný dopravní
uzel. Územím prochází dálnice mezi Vídní a Budapeńtí (E60,E75)
a ņelezniční trať mezi stejnými městy.

V roce 1996 zaloņilo město neziskovou Organizaci ekonomického
rozvoje. Účelem této instituce je organizování rozvoje
hospodářství. Nabízí různé druhy sluņeb jak pro malé a střední
podniky, tak pro nadnárodní společnosti působící ve městě, či
v blízkém okolí. Mnoņství investic do regionu je vysoké předevńím
díky zřízení průmyslového parku Tatabánya (od roku 1997).
Příchod nových podniků a rozńiřování výroby mezinárodních
společností je stále aktuální. Je zde velký počet malých a
středních podniků se zdravým podnikatelským duchem.

Město vzniklo v roce 1947 sloučením 4 původních obcí. V roce
1950 se stalo hlavním sídlem ņupní oblasti Komárom-Esztergom a
od roku 1991 je oficiálně krajským městem.
Těņba uhlí na tomto území započala na konci 19. století a určila
nový průmyslový charakter regionu. Poslední rezervy uhlí v
původní uhelné pánvi Tatabánya dońly v roce 1987. Vzpomínku
na období těņby uhlí představuje hornické muzeum pod ńirým
nebem v Tatabányi.
V důsledku politických změn v roce 1990 bylo dosaņení trņního
hospodářství podmíněno strukturálními změnami. Těņba uhlí a
návazný těņký průmysl se po 110 letech existence úplně zastavily.
Potíņe spojené se společenskými a hospodářskými změnami po
roce 1990 byly vyřeńeny díky uvědomělé a systematické politice
ekonomického rozvoje města a díky aktivní účasti místních

Podporu těmto firmám zajińťují také dalńí organizace, jako
například Hospodářská komora kraje Komárom-Esztergom,
Regionální fond na podporu podniků v kraji, nebo Regionální
agentura inovací středního Zadunají.
Zakládání nových podniků a obecně malé a střední podnikání je
pro město velmi důleņité, protoņe tyto společnosti poskytují
významný počet pracovních příleņitostí pro místní obyvatele.
Město disponuje různými druhy know-how v oblasti podpory malých
a středních podniků. Projekt PROSPECTS je dobrou příleņitostí
k získání nových znalostí a k osvojení dobrých praktik od
projektových partnerů.

Poznámky/ Komentáře:
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Asociace hornických
sdruţení v Polsku
(ACOM Polsko)
[Polsko]

Acom Polsko, Inkubátor ve městě Rybnik (Polsko)

>Geografické umístění:
Slezské vojvodství se nachází v jiņní části Polska. Je to
nejdůleņitějńí průmyslová oblast země, jehoņ struktura průmyslu je
velmi různorodá. Kromě velmi významného průmyslu jsou zde
zastoupeny také rozlehlé zemědělské a přírodní plochy. Nachází
se zde také mnoho turistických zajímavostí a míst s náboņenským
charakterem, které přispívají k růstu cestovního ruchu.
Slezské vojvodství je územím s nejrozńířenějńí industriální a
městskou zástavbou v Polsku. Vysoká míra urbanistických ploch
je evidentní při pohledu na podíl počtu obyvatel ņijících v 71
městech regionu (79%).
• 4 města mají více neņ 200 tisíc obyvatel (Katowice,
Częstochowa, Sosnowiec, Gliwice),
• 8 měst má mezi 100 a 200 tisíci obyvatel (Zabrze, Bytom,
Bielsko- Biała, Ruda Śląska, Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza,
Chorzów),
11 měst má počet obyvatel mezi 50 a 100 tisíci.
Slezské vojvodství má výborné ņelezniční transevropské spojení.
Regionem vedou hlavní evropské koridory:
(koridor III: Berlin-Wrocław-Katowice-Krakow-Lvov a koridor VI:
Gdańsk-Katowice-Ņilina).
Jsou zde i dalńí důleņité ņelezniční spojení spojující sever a jih, a
východ a západ země. Tři hlavní ņelezniční trasy jsou součástí
mezinárodní sítě „E” (AGC):
E30 Dráņďany – Zhořelec – Wrocław – Katowice – Krakow –
Medyka – Lvov – Kyjev – Moskva
E59 Malmö – Ystad – Świnoujście – Zielona Góra – Wrocław –
Ratiboř – Chałupki
E65 Gdyně – Varńava – Katowice – Zebrzydowice – Ostrava –
Vídeň
Místní regionální doprava je nejrozvinutějńí v této zemi. Důkazem
je například 20% podíl délky ņelezniční cesty celého Polska.
Vojvodství se nachází na rozcestí dvou tranzitních dálničních tahů
(dálnice A4 a A1).
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50% veńkeré ņelezniční dopravy se uskutečňuje na území
Slezského vojvodství. Dopravní atraktivitu regionu zvyńují i
mezinárodní letińtě v Pyrzowicích (Katowice) a nedaleké
mezinárodní letińtě: Balice (Krakow) a Mońnov (Ostrava) v České
republice.

>Popis těņební činnosti na vlastním
území:
V letech 1998- 2002 byla těņba uhlí objektem restrukturalizačního
procesu, která vedla k uzavření 23 dolů.
Transformace tohoto odvětví neměla za cíl pouze zefektivnění této
činnosti, ale také nezbytné změny v majetkové struktuře a řízení.
V současné době je stále aktivních 38 dolů.

Pracovní místa v těţebním prŧmyslu:
V 80tých letech zde pracovalo přibliņně 415 tisíc horníků.
V současné době zaměstnává těņební průmysl okolo 117 tisíc
pracovníků.
Na území kraje se nachází 25 oceláren a hutí a 21 elektráren a
tepláren. Hutnictví se řadí dle významnosti hned za těņbu uhlí.

>Popis společenského a
hospodářského prostředí:
Demografický vývoj:
4,645 milionů obyvatel v roce 2008 (4,957 milionů v roce 1990).
Slezské vojvodství je dle počtu obyvatel na druhém místě v Polsku.
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Na relativně malém území pokrývající 12 331 km , coņ je 3,9%
z celého území Polska, zde ņije 4,6 milionů obyvatel, coņ je 12,3%
vńech obyvatel země. Hustota osídlení je tedy největńí v Polsku
2
2
(382 obyvatel/km oproti 122 obyvatel/km v celé zemi a 116
2
obyvatel/km v Evropské unii).
< 19 let:
19-39 let:
40-59 let:
>60 let:

19%
32,2%
29,6%
19,2%

(881.554)
(1.493.394)
(1.376.842)
(893.875)

Sociodemografické údaje:

Míra nezaměstnanosti:
9,9%, 15,5% (2005), 12,9% (2000)
Počet obyvatel v produktivním věku v roce 2008 ve Slezsku je
1,821 milionů.

Hlavní odvětví na vlastním území:
- sluņby

57%
(zahrnuje i obchod - 39,4%)
- průmysl a stavebnictví
38,2%
- zemědělství, lesnictví, rybářství
4,8%
Restrukturalizační procesy jsou doprovázeny změnami ve struktuře
zaměstnanosti. Zvyńující se počet pracovních míst v průmyslu a
stavebnictví souvisí s růstem sluņeb i obchodu.
Navzdory viditelnému sníņení zaměstnanosti v oblasti hornictví,
zůstává stále nejvíce lidí zaměstnáno právě v tomto průmyslu –
přibliņně 19% vńech obyvatel. Podíl zaměstnanců pracujících
v obchodu a správě je také vysoký – 12,6%; ve vědě – 8,8% a ve
stavebnictví – 8,5%.
Současný podíl zaměstnanců v malých a středních firmách je 69,2
% (v roce 2008). V roce 2005 bylo toto číslo 68,5 %.

Poznámky/ Komentáře:
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Labour fund Zasavje
[Slovinsko]

Labour fund Zasavje
Schůze nevládních organizací (Slovinsko)

>Představení instituce Labour fund
Zasavje:
Instituce „Labour fund Zasavje“, která působí v regionu Zasavje
ve Slovinsku, byla zaloņena v roce 1999. Je základní a klíčovou
organizací v rozvoji lidských zdrojů v regionu. Představuje nástroj
pro silnějńí spolupráci mezi podniky a místními úřady za účelem
prevence před negativními dopady při ztrátě zaměstnání.
Činnosti Labour fund Zasavje jsou také orientovány na sektor
nevládních organizací. Politika aktivní zaměstnanosti, kterou
realizuje Labour fund Zasavje, pozitivně přispívá k rychlejńímu
zařazení nadbytečných pracovníků, handicapovaných osob a
dalńích nezaměstnaných zpět na trh práce a k postupnému
získání nového pracovního místa.
Úlohou instituce Labour fund Zasavje je komunikovat
s regionálními partnery za účelem podpory potenciálně
nezaměstnaných osob, podpoře pracovních příleņitostí a
uspokojení potřeb pracovního trhu. Za pomoci místních,
regionálních a celonárodních projektů se také stará o tvorbu
nových pracovních míst. Činnosti Labour fund Zasavje jsou
taktéņ orientovány na podporu pozitivního hodnocení
dobrovolných a neziskových organizací, navázání rovných
partnerství mezi těmito institucemi v regionu Zasavje i mimo něj,
aby byla zajińtěna jejich významnějńí pozice a veřejnost si
uvědomila jejich důleņitost.
Labour fund Zasavje představuje hlavní nevládní organizaci
v regionu Zasavje, jenņ informuje a koordinuje ostatní struktury a
identifikuje potřeby těchto institucí v místním regionu.

Labour fund Zasavje je kontaktním místem pro vńechny nezbytné
informace o nevládních organizacích, jejich podpoře, odborném
vzdělávání, administrativní pomoci a jiných nástrojů rozvoje.

Hlavní cíle Labour fund Zasavje jsou následující:
- kontaktní místo pro nevládní organizace a pro poskytnutí podpory
na jejich činnost v regionu Zasavje
- ochrana před ztrátou pracovního místa
- sniņování nezaměstnanosti
- tvorba pozitivní atmosféry mezi nadbytečnými pracovníky a
nezaměstnanými osobami
- podpora osob při rekvalifikacích
- zvýńení odborné kvalifikace
- podpora místních iniciativ
- navázání spolupráce mezi partnery v regionu v otázkách
týkajících se zaměstnanosti a trhu práce
- transfer znalostí a dobrých praktik z oblasti podpory podnikání a
zakládání malých a středních firem.

Hlavní cílové skupiny jsou:
- Nevládní organizace z regionu Zasavje,
- Osoby, které přińly o zaměstnání,
- Místní struktury a úřady, které jsou zodpovědné za ekonomický
rozvoj regionu Zasavje,
- Malé a střední podniky,
- Obce.

Poznámky/ Komentáře:
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Město Laviana
[Ńpanělsko]

Městský úřad Laviana (Ńpanělsko)

LAVIANA: SOCIOEKONOMICKÁ
CHARAKTERISTIKA HORNICKÉ
OBLASTI

Centrální oblast

Laviana
UHELNÁ PÁNEV PODÉL
ŘEKY NARCIN

CENTRÁLNÍ UHELNÁ PÁNEV

Periferní oblast
Odlehlejńí oblast

>Jedinečnost území:

>Vývoj těņby uhlí:

Laviana je středisková obec ve ńpanělské provincii Asturie. Na
severu sousedí s celky Bimenes a Nava, na jihu s Aller, na
východě s Piloña a na západě s územními celky San Martín del
Rey Aurelio a Mieres. Počet obyvatel této oblasti je 14 210
(2009). Geomorfologicky patří toto území k Centrální uhelné
pánvi.

Laviana zaņila velký ekonomický rozvoj během posledních 100 let
díky těņbě uhlí. Do konce 19. století bylo hlavní činností ve
zdejńí oblasti zemědělství a chov dobytka. Počet obyvatel
v největńím městě nepřesáhl 1 tisíc a infrastruktura byla
nedostatečná. O 50 let později se stala z této zemědělské krajiny
oblast těņby uhlí. Převáņně zemědělská krajina se přeměnila na
území, kde jasně dominovala hornická činnost.

Hlavní město provincie Asturie, Oviedo, je vzdálené 33 km.
Dopravním spojením je silnice procházející vedlejńím hornickým
územím San Martín del Rey Aurelio a Aller. Nejstarńí ņeleznice
určená pro přepravu vytěņeného uhlí ve Ńpanělsku spojuje oblast
s přímořským letoviskem Gijón a následně i s Oviedem.
Území se nachází v povodí řeky Nalón. 46,48% oblasti
představují lesy, 38,75% pastviny a 10,36% je pustina. Zbývající
území je neobdělávaná plocha (3,37%). Obdělávaná plocha je
na 0,58% území a voda na 0,46%. Důleņitými městy regionu jsou
Pola de Laviana, Barredos a El Condado.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Rozvoj těņby uhlí byl na konci 19. století podpořen návazným
průmyslem v sousedním celku San Martin del Rey Aurelio a
Langreo. Začátek těņby uhlí byl pozvolný, ale nevyhnutelný.
Naplno se rozjel aņ na konci století díky výstavbě nové silnice
z města Sama a ņelezničnímu spojení s přímořským Gijónem.
Těņba uhlí se stala zdejńí nejvýznamnějńí průmyslovou činností.
Měla také čím dál větńí vliv na krajinný ráz.
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Riziko závislosti na cizích zdrojích a nedostatek zpracovatelského
průmyslu donutilo oblast k podpoře těņby uhlí. Na přelomu 19. a 20.
století zaměstnávaly 4 nejvýznamnějńí doly, Grupo Carrio, Coto
Musel, Barredos a Cándido Blanco aņ 3000 horníků.

V současné době je zaměstnáno pouze 200 horníků v dole Carrio,
který zůstal jako jediný stále aktivní. Velmi důleņitým odkazem
hornictví je nedaleký důl Coto Musel.

>Socioekonomická struktura
Demografický vývoj
Během 20. století byl vývoj počtu obyvatel Laviany podobný jako
v dalńích hornických městech v provincii Asturie. Do roku 1940 byl
tento přírůstek obyvatel pracujících v těņbě a průmyslu rychlejńí
neņ byl průměr v celé provincii. Vrchol v počtu obyvatel nastal
v roce 1950, kdy zde ņilo necelých 15 tisíc lidí. Od roku 1960 nastal
pokles počtu obyvatel paralelně s procesem utlumování těņby uhlí.
To se vńak netýkalo krajského města Pola de Laviana, které se
zaslouņilo o výstavbu atraktivní residenční oblasti, jenņ umoņnila
udrņet stabilní počet obyvatel okolo 14 tisíc aņ dodnes.

Trh práce
Během posledních 20 let, současně s nejtěņńím obdobím přechodu
z těņebního průmyslu na jiná odvětví, se zaměstnanost sníņila o
přibliņně 15%. To zapříčinilo silný vliv na různé obory ekonomické
činnosti. V posledních letech umoņnil rozvoj a rozńíření sektoru
sluņeb, aby se Laviana stala důleņitou rezidenční oblastí v regionu,
coņ mělo příznivý účinek na vytvoření téměř 30% původně
ztracených pracovních míst během průmyslové restrukturalizace na
tomto území.

Během posledních 2 let (2009 a 2010) se vńak projevila současná
ekonomická krize, která zapříčinila kaņdý rok ztrátu 11%
pracovních míst.
Co se týče vývoje nezaměstnanosti v Lavianě, tak počet lidí bez
práce během těchto 2 let dramaticky narostl. Z celkového počtu
nezaměstnaných osob je 12% mladých lidí, kteří byli tímto
problémem zasaņeni nejvíce.

>Podnikatelské prostředí
Existují 2 hlavní faktory, které nejvíce ovlivnily vývoj
podnikatelského prostředí v Lavianě. Prvním z nich byl přechod
z rolnictví na průmyslovou činnost počátkem 20. století. Druhým
byl útlum těņby a průmyslu v druhé polovině 20. století, který
poskytl prostor pro expanzi sektoru sluņeb v regionu.
Kvůli současnému dědictví vzeńlého z tradičního průmyslu a
návazných činností veřejné správy v Lavianě i v dalńích hornických
obcích regionu je růst podnikání slabý, hospodářská aktivita není
příliń různorodá a chybí zde napojení podniků na alternativní
technologie, které poskytují přidanou hodnotu. Překáņku v rozvoji
představuje taktéņ nedostatek vhodných průmyslově vyuņitelných
ploch, které by přilákaly potenciální investory do regionu.
Celkový vývoj podnikatelského prostředí v Lavianě je v posledních
20 letech charakteristický úbytkem společností působících
v průmyslu na úkor podniků ze sektoru sluņeb. Tyto firmy jsou
větńinou velmi malé, nenabízí mnoho pracovních příleņitostí a
zabývají se předevńím obchodem a dodavatelstvím. Tento stav,
kdy je zakládání nových firem z různých sfér podnikání v útlumu, je
konstantní jiņ po několik let.

Poznámky/ Komentáře:
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Město Wigan
[Spojené království]

Nové centrum Wiganu s dřívějńí hornickou ńkolou v pozadí (Spojené království)

>Geografická poloha:

>Socioekonomická charakteristika:

Wigan leņí v srdci severozápadní Anglie mezi městy Manchester a
Liverpool. Území této metropole se skládá ze dvou hlavních částí,
měst Wigan a Leigh, a několika menńích měst a obcí bývalé
hornické oblasti Lancashire. Mimo městskou zástavbu se v okolí
Wiganu nachází přes 800 hektarů zeleně, coņ přispívá
k atraktivnosti území. 300 000 obyvatel této oblasti ņije na území o
2
rozloze 200 km . Je to jedno z nejhustěji obydlených míst
v regionu Greater Manchester.

Počet obyvatel Wiganu je dle aktuálně dostupných dat 306 800.
Toto číslo zůstává relativně stabilní. V poslední dekádě, od roku
1990, se zvýńilo pouze o 2500 obyvatel (304 300 v roce 1990).
Věkové rozdělení obyvatel Wiganu je následující:

Wigan má výborné silniční, ņelezniční i letecké napojení. Hlavní
dálniční tahy a rychlostní komunikace jako M6 a A580 vedou
přímo touto oblastí a v těsné blízkosti prochází dálnice M61, M62,
M58, M58, M65 a M56. Hlavní ņelezniční trať na západním
pobřeņí nabízí přímé spojení z centrálního nádraņí ve Wiganu
do Londýna i do Skotska. Druhá ņelezniční stanice zase slouņí k
dopravě do dalńích významných měst severozápadní Anglie.
Mezinárodní letińtě v Manchesteru i letińtě Johna Lennona
v Liverpoolu jsou vzdálená jenom 35 minut jízdy autem.

>Popis hornické činnosti na vlastním
území:
Těņba uhlí ve Wiganu zanikla v roce 1992, kdyņ Důl Bickershaw
ukončil svou činnost.
Hornická činnost byla ve vrcholném rozkvětu na začátku 20.
století, kdyņ zde bylo přibliņně 50 aktivních dolů. V tomto období
pracovalo v těņebním průmyslu téměř 30 000 horníků. Dalńí velké
mnoņství pracovních míst poskytovaly navazující obory.
V dneńní době zde existuje těņký průmysl jiņ jen v omezené míře a
zaměstnává zanedbatelnou část obyvatel.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Věkové rozdělení obyvatel
Věk

Počet

< 20 let

74,600

20-40 let

78,800

40-60 let

84,600

> 60 let

68,800

Celkem

306,800

Nezaměstnanost ve Wiganu se za posledních 18 měsíců rapidně
zvýńila. V lednu 2010 si hledalo práci 10 214 lidí, coņ představuje
5,4% míru nezaměstnanosti. V hospodářsky slabńích částech
regionu se krize pracovního trhu projevila mnohem více, neņ je
celkový průměr.
Před rokem 2008 se nezaměstnanost stabilně sniņovala z 6 098
osob v roce 2000 aņ na 4 259 v roce 2005.
Aktuální data uvádí, ņe v oblasti Wigan je nyní 148 900
zaměstnaných osob, coņ je 93% vńech ekonomicky aktivních
obyvatel. (červenec 2008 – červen 2009).
Ekonomika Wiganu je převáņně závislá na sektoru sluņeb, ve
kterém pracuje 76,8% obyvatel. V tomto oboru je dominantní státní
správa, dále pak ńkolství, zdravotnictví, zásobování, gastronomie a
ubytování.
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Velký počet pracovních míst poskytují také finanční obory,
informační technologie a dalńích návazné činnosti. Sektor sluņeb
je v posledním období nejvýznamnějńím oborem místní
ekonomiky, coņ odráņí stejný vývoj v celonárodním měřítku.
Je zde samozřejmě také zastoupena průmyslová výroba, ale
posledních 25 let lze pozorovat její stále klesající význam, který je
tomuto odvětví předpovídán i do budoucnosti.
V místním regionu v současné době působí 21 862 malých a
středních podniků. Průměrný počet jejich zaměstnanců je o něco
méně neņ 15 (14,68%). To je jen nepatrně více neņ v roce 2000,
kdy bylo toto číslo 14 (13,72%).
Městský úřad ve Wiganu vytvořil program podpory při rozjezdu
podnikání (Intensive Start Up Support) za účelem jeho usnadnění

a poradenství při zakládání nových společností. Tým odborníků
přispívá nejen poskytováním grantů, ale také profesionální asistencí
pro nově vznikající firmy.
Se zvláńtním zaměřením na bývalé hornické oblasti pomáhá tento
program osobám, které potřebují pomoc se zaloņením firmy. Ty
získají přísluńné znalosti, sebejistotu a rady, aby mohly úspěńně
rozjet podnikání. Cílem tohoto programu je hospodářský růst i
v dalńích letech.
Nově zaloņené firmy z hornických oblastí mohou navíc získat na
počátku grant aņ do výńe 2 205 Eur, který jim můņe pomoci
k úspěńnému startu. Dalńí moņnosti jsou i pro jiņ existující mikro
společnosti, které mohou vyuņít půjčky aņ do výńe 3 312 Eur. To
stejné platí i pro malé a středně velké podniky, které mohou
dosáhnout na půjčku ve výńi aņ 55 193 Eur. Obě půjčky jsou
nabízeny za výhodných podmínek (o 3% výńe neņ je základní
sazba Bank of England) a zahrnují moņnost aņ ńestiměsíčního
odloņení splátek.

Poznámky/ Komentáře:
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Vědeckotechnologický
park Gelsenkirchen
[Německo]

Od uhlí ke slunci: „Solární město“ Gelsenkirchen (Německo)

>Představení
Vědeckotechnologického parku
Gelsenkirchen:
Gelsenkirchen dokazuje, ņe koncept obnovitelné energie a její
efektivity můņe být atraktivní také pro města, která se musí
vypořádat s rychlými změnami v ekonomické struktuře, coņ je
typické pro sídla v bývalých evropských hornických regionech.
Město Gelsenkirchen se nachází v regionu Porúří, ve kterém ņije
5,3 milionů obyvatel, coņ představuje největńí aglomeraci
v Německu. Toto území bylo dříve centrem těņby uhlí, výroby
ņeleza a elektrické energie. Těņba uhlí započala v 50tých letech
19. století a návazná výroba oceli byla zahájena v 70tých letech
téhoņ století. To zapříčinilo rychlý nárůst počtu obyvatel, jenņ
dosáhl 340 tisíc v 20tých letech 20. století. Místní těņba uhlí a
výroba oceli a ņeleza se dostala pod velký tlak v polovině 20.
století. Od roku 1960 přińel Gelsenkirchen o více neņ 30%
populace a míra nezaměstnanosti se zvyńovala.

Údaje o městě Gelsenkirchen
Počet obyvatel: 265,700 (rok 2008)
2
Rozloha: 105 km
Rozpočet města: 750 milionů Eur (rok 2008)
Cíl sniņování CO2: -25% do roku 2020 (základem je rok 1990)
Na konci 80tých let 20. století představilo místní vedení města
spolu se Zemskou vládou Severního Porýní-Vestfálska myńlenku
na provedení strukturálních změn vedoucích k novému a
vhodnému směrování místní ekonomiky, a to zejména stanovením
energetiky základem hospodářského rozvoje regionu. Z tohoto
pohledu se měl Gelsenkirchen, město energetiky a „tisíce ohňů“,
stát městem „tisíce sluncí“ takzvaným „solárním městem“. Hlavním
cílem tohoto projektu byla podpora zakládání nových podniků a
tvorby nových pracovních míst v moderních průmyslových oborech
za účelem přilákání investičního kapitálu a kvalifikované pracovní
síly nejen do energetického sektoru. Odrazovým můstkem tohoto
nového programu byla myńlenka na výstavbu moderního
technologického
parku,
Vědeckotechnologického
parku
Gelsenkirchen, na území bývalé slévárny oceli v blízkosti centra
města (viz. obrázek). Tento nápad byl poprvé představen v roce
1989.
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Vědeckotechnologický park byl slavnostně otevřen v roce 1995 a
stal se vlajkovou lodí projektu IBA Emscher Park a strategie
„solárního města“ Gelsenkirchen. Na území o rozloze 45 hektarů
bylo postaveno 300 metrů dlouhé technologické centrum, které
2
nabízí 12,500 m ploch pro kanceláře a laboratoře. Samotná
budova získala několik ocenění za své architektonické řeńení.
Značná část celkové investice ve výńi 50 milionů Eur pocházela
z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu
regionálního rozvoje, dále pak z rozpočtu spolkové země Severní
Porýní – Vestfálsko a ze státních zdrojů.
V roce 1996 bylo instalováno 210 kW fotovoltaického systému na
střeńe tohoto technologického centra. V té době se jednalo o
největńí zařízení svého druhu na světě. Působivá architektura a
celkový nadstandard této budovy přispěl k usídlení výzkumných
institucí a podniků, jeņ se staly nájemci technologického centra.
Zahájení činnosti Vědeckotechnologického parku Gelsenkirchen
spolu s velkým zájmem o vyuņití solární technologie definovalo
společný odrazový bod pro dvě hlavní cesty vedoucí k realizaci
strategie „solárního města“, a to:
- společné úsilí místní i spolkové vlády k podpoře růstu oboru čisté
energetiky a
- řada velmi zajímavých ukázkových projektů za účelem udrņitelné
strategie zakládání oborových klastrů a tvorby místní identity
podporující tuto strategii.
Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen se stal hlavním místem
konání konferencí, vzdělávacích programů a jiných veřejných akcí
různého druhu. Společnost „Wissenschaftspark Gelsenkirchen
GmbH“, jenņ je vlastníkem tohoto areálu, rozdělila tento projekt na
několik částí tak, aby vyhovoval poptávaným činnostem, mezi
které patří mezinárodní konference, vzdělávací programy,
marketingové kampaně a poradenství veřejným a soukromým
strukturám.
V současné době je portfolio podniků zapojených do klastru čisté
energetiky v Gelsenkirchenu daleko za hranicí samotné
fotovoltaiky a zahrnuje výrobní prostředky pro solární kolektory,
tepelná čerpadla, mikro kogenerační jednotky, části větrných
elektráren, dále pak inņenýrské společnosti se zaměřením na
bioplyn a parky větrných elektráren. V sektoru obnovitelné energie
je zaměstnáno více neņ 1000 osob. Vzhledem k nedávnému
obratu v energetice na celonárodní úrovni jsou tedy vyhlídky velmi
slibné.
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2. ČÁST
VÝSTUPY ZE
4 TEMATICKÝCH SEMINÁŘŮ

Přehled dobré praxe projektu Prospects
METODOLOGIE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU PODNIKÁNÍ
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY
3. TÉMA: PODPORA TVORBY KLASTRŦ
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA

PROSPECTS GOOD PRACTICE GUIDE
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE

METODOLOGIE
Během realizace projektu PROSPECTS byly od června 2010 do června 2011 uspořádány
4 tematické semináře.
První setkání na téma „Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání“ se uskutečnilo v červnu 2010 v
Zagorje ob Savi ve Slovinsku. Druhý tematický seminář na téma „Atraktivita území pro investory“ se konal v září 2010
v Gijónu ve Ńpanělsku. Třetí mítink se zaobíral tématem „Podpora tvorby klastrŧ“ a přivítalo jej v květnu 2011 město
Katowice. Čtvrté a tedy poslední tematické setkání s důrazem na inovace a znalostní ekonomiku bylo uspořádáno v červnu
2011 v Tatabányi v Maďarsku.
Tyto semináře byly věnovány představení, analýze a sdílení dobrých praktik mezi projektovými partnery.
Dobrá praxe* je definována jako iniciativa (například metody, projekty, postupy, nástroje), která byla realizována v rámci jedné
z programových tematických priorit, která byla úspěńně vyzkouńena, a která má potenciál být vyuņitelná i v jiných regionech a
zemích.
Cílem tematických setkání bylo pro kaņdého z partnerů připravit a následně představit dobrý příklad na dané téma.
Aby mohly být výsledky porovnatelné, byla vyuņita rámcová struktura tematických zpráv. To mělo za cíl zvýraznit dosaņené
výsledky v jednotlivých tématech. Samotné zprávy byly tedy prezentovány dle následujících struktury:
• název dobrého příkladu,
• jeho cíle,
• umístění,
• podrobný popis daného příkladu,
• vyhodnocení a
• zkuńenosti získané při realizaci.
Zpráva byla prezentována buď přímo projektovým partnerem (zástupce či zvolená osoba), nebo externím mluvčím, který byl
v daném tématu kompetentní.
Po kaņdém setkání byly vybranou poradenskou společností (SPIRE consultancy) vypracovány Listy dobrých praktik, které
obsahují informace poskytnuté jednotlivými partnery během mítinku a zahrnují taktéņ odpovědi na otázky spojené s daným
příkladem. Na základě vńech tematických zpráv, byla vņdy po uskutečnění konference sestavena Schematická síť dobré
praxe.

Závěrem, jako výsledek čtyř tematických setkání projektu PROSPECTS, bylo představeno
celkem 40 dobrých příkladŧ.
Manuál dobrých praktik projektu PROSPECTS tedy prezentuje vykonanou práci projektových partnerů na jednotlivá témata.
Struktura těchto témat byla ve spolupráci s vedoucím partnerem a poradenskou firmou vypracována tak, aby byla u vńech
témat podobná, a aby zahrnovala následující:
• Definice, pokud bylo potřeba, tak je uvedena, aby vysvětlila specifické pojmy pouņité u jednotlivých témat,
• Odstavec Hlavní otázky, ve kterém jsou uvedena vńechna probíraná témata prací, která jsou obsaņena v Listech
dobrých praktik,
• Rŧzná úroveň know-how zahrnuje příklady, které si projektoví partneři vybrali jako Dobré příklady, a zdůrazňuje
důleņitost jednotlivých témat,
• Schematická síť dobré praxe graficky znázorňuje různá témata a podtémata, která si vybrali projektoví partneři.
Tato síť je shrnuje a uvádí tedy dobré příklady kaņdého z partnerů.

*podle definice vycházející z programu INTERREG IVC.
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1. TÉMA

Posílení struktur na podporu
podnikání v hornických regionech
1. tematické setkání projektu PROSPECTS bylo zaměřeno na téma „Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání“
a uskutečnilo se v červnu roku 2010 v Zagorje ob Savi ve Slovinsku.

>Hlavní otázky
Tato část uvádí vńechna témata, kterými se projektoví partneři
zabývali:
Jaké dobré příklady byly realizovány partnery projektu
PROSPECTS?
Jaké jsou na vašem území prostředky k posílení struktur na
podporu podnikání?
1. Které organizace zajišťují podporu malým a středním
podnikŧm?
2. Jsou tyto organizace z veřejného nebo soukromého
sektoru?
3. Je podpora zaměřena na konkrétní obor činnosti, nebo na
specifické otázky místního rozvoje?
4. Je podporována také pracovní síla?

5. Jaké jsou druhy podpory poskytované regionálními
strukturami?
> Oblast poradenství při řízení:
• Informační kampaně a propagace
• Podpora zakládání společností
• Rozvoj společností
• Restrukturalizace a transformace podniků
• Jiné
> Oblast financování:
• Druhy financování (přímé nebo nepřímé)
• Metody financování
• Mikropůjčky
• Mnoņství a intenzita financování
• Jiné
> Oblast majetková (pozemky, budovy, zařízení):
• Poradenství podnikům
• Příleņitosti k provozu firmy
• Jiné
6. Jaká kontrolní metoda je pouţita k hodnocení výsledkŧ
aktivit veřejných struktur?
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www.prospects-project.com

37

2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

> Pět oblastí know-how

Po mnoha letech vládou řízené průmyslové činnosti je v těchto
oblastech pevně zarytá jistá kultura závislosti. Výsledkem je to, ņe
obyvatelé a zejména mladí lidé postrádají podnikatelského ducha.
Zakládání a rozvoj podniků nemohou být úspěńné bez aktivní
účasti místních lidí. To je důvodem, proč si 2 partneři (město
Laviana a Labour Fund Zasavje) vybrali projekty, jejichņ účelem je
rozvoj dovedností a znalostí o podnikání mezi obyvateli.

Ekonomický rozvoj je pro bývalé hornické regiony skutečnou
výzvou, jelikoņ před několika desítkami let byla hospodářská
činnost téměř výhradně závislá na těņebním průmyslu. Poté, co
byla hornická činnost ukončena, či výrazně redukována, trpí tato
území nedostatkem aktivních podniků a úzkou ńkálou ekonomické
činnosti. Struktury na podporu podnikání mohou pomoci k zaloņení
nových společností a k rozvoji stávajících firem tak, aby přispěly
k odstranění těchto nedostatků.

Dalńí 2 z partnerů (město Tatabánya a město HouthalenHelchteren) povaņují inovace za investici do budoucnosti. Proto se
rozhodli podpořit inovativní projekty.

Jeden z partnerů, ACOM Francie, si vybral příklad finanční
podpory určené na zakládání nových společností, zatímco dalńí
4 partneři (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen, SMOOK
Karviná, ACOM Polsko a město Wigan) představili, jak podporují
rozvoj jiţ existujících firem. Jejich přínos má několik forem:
poskytnutí kapitálu, podpora rozvoje mezinárodního obchodu,
usnadnění transferu technologií a vyhledávání vhodných pozemků
a nemovitostí pro rozńíření provozu společností.

Ekonomický rozvoj nemůņe být dosaņen bez zapojení přísluńných
aktérů a jejich partnerů. To bylo tedy námětem Krajské rady oblasti
Pas-de-Calais, která realizovala dohodu mezi veřejnými
strukturami a soukromými společnostmi.

>Schematická síť dobré praxe

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen
Město Wigan

Posílení struktury na podporu malého a
středního podnikání v hornických regionech

Město Laviana
Labour Fund Zasavje

Představené dobré příklady jednotlivých partnerů

ACOM Polsko
Město Tatabánya
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais
Svazek měst a obcí okresu Karviná
Město Houthalen-Helchteren
ACOM Francie
Témata a podtémata
1. Zakládání podnikŧ
Finanční podpora
2. Rozvoj dovedností a znalostí o
podnikání mezi obyvateli
Posílení podnikatelského ducha mezi
mladými lidmi
Rozvoj podnikatelského prostředí
3. Rozvoj podnikŧ
Poskytnutí kapitálu
Rozvoj mezinárodního obchodu
Podpora transferu technologií a
znalostí
Vyhledání vhodných pozemků a
objektů
4. Činnost veřejné struktur
Dohoda mezi veřejnými strukturami a
soukromými společnostmi
5. Podpora inovací
Řízení inovací
Inkubátor inovativních podniků
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Místní struktury
poskytující financování
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

ACOM Francie/
Krajská rada Nord-Pas de Calais
UMÍSTĚNÍ

Region Nord-Pas de Calais
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Sídlo Krajského úřadu oblasti Nord Pas-de-Calais (Francie)

1998 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Tento projekt byl realizován za účelem odstranění potíţí, se kterými se potýkají lidé, kteří plánují zaloţit novou firmu, ale
postrádají dostatek financí. Místní struktury poskytují bezúročnou pŧjčku těm osobám, které by tímto byly schopny
nashromáţdit potřebné zdroje a vyhověly by tak poţadavkŧm bank. Ve Francii musí být obvykle 30% celkového potřebného
kapitálu zajištěno samotnými vlastníky. Podpora místních struktur jim umoţní věnovat se, či rozvíjet vlastní činnosti a financovat
pŧjčky.

Zaměření

Příjemci finanční pomoci jsou subjekty splňující podmínky místních
podpůrných struktur. Jedná se větńinou o osoby, které mají v úmyslu
zaloņit, či transformovat svou firmu. V zásadě se to týká osob, které
nemají dostatek vlastních finančních prostředků k zahájení podnikání.
Překáņkou není ani člověk hledající momentálně zaměstnání.
K tomu, aby byla zajińtěna informovanost obyvatel, jsou místním
institucím, které slouņí podnikatelům jako poradenské organizace,
distribuovány informační letáky. Dalńí informace o této iniciativě
poskytují finanční partneři Regionálního programu zakládání a
restrukturalizace podniků (PRCTE) a banky.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Podobné struktury na podporu podnikání existující v celé Francii.
Nejvýznamnějńí institucí je „France Initiative Network“ (FIR), která byla
zaloņena v roce 1985. V regionu Nord – Pas-de-Calais působí 24
organizací. Ve větńině případů byly zřízeny s podporou místních
veřejných sloņek, měst, či svazku obcí. Často jsou partnery
regionálních hospodářských komor, které poskytují personál a
prostory. Mezi partnery se občas řadí i banky. Tyto struktury jsou
v zásadě neziskové organizace.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Region poskytuje bezúročné půjčky prostřednictvím zmíněných
místních struktur. Ty jsou splatné přímo zpracovatelem projektu. Tento
grant by měl umoņnit ņadateli získat bankovní půjčku.
Místní struktury taktéņ nabízí podpůrné nástroje pro nezaměstnané
osoby, které by chtěly rozvinout svůj vlastní byznys (DRAC). Tento
nástroj iniciovaný regionem v roce 1998 můņe pomoci lidem hledající
práci, či osobám s nedostatkem financí na realizaci vlastního
podnikatelského projektu, jelikoņ jim můņe poskytnout tolik potřebnou
půjčku.
Ņadateli o podporu je při první schůzce předán strukturovaný formulář,
který prověřuje úroveň pokročilosti projektu a jeho hlavní rysy.
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Zájemce o podporu svého projektu se musí také řídit strukturou
programu PRCTE, jelikoņ tento program navazuje na práci místních
podpůrných struktur. Daný projekt je poté analyzován a představen
schvalovací komisi, která rozhoduje o tom, zda na něj bude poskytnuta
půjčka, či nikoliv. Pokud ano, tak je příjemci na dobu dvou aņ tří let
přidělen pracovník místní instituce.
Financování půjček plyne z regionálních zdrojů. Celková částka
vyčleněna na tento projekt je 1 milion Eur ročně. Na tomto programu
přímo pracuje jeden státní úředník. Peníze jsou poskytnuty po ověření
finančních potřeb instituce a po schválení regionální radou. Region se
podílí pouze na financování půjček, neposkytuje prostředky na mzdy,
pronájmy a podobně. Peníze, které jsou poté splaceny a vráceny zpět,
jsou reinvestovány znovu do fondu podpory.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Zavedená finanční podpora umoņňuje regionu rozvoj hospodářství díky
ulehčení zakládání nových malých a středních podniků, či pomoci jiņ
existujícím společnostem, a tím pádem i přispět k tvorbě nových
pracovních příleņitostí.
Kaņdoročně je poskytnuto okolo 1 500 půjček v průměrné výńi přibliņně
7 tisíc Euro. Jiņ mnoho firem se mohlo těńit z této podpory, bez které by
nemohly v takovém rozsahu investovat. Výńe jednotlivé půjčky záleņí na
konkrétním projektu: od 5 tisíc aņ do 45 tisíc Euro.

Contact: Anne-Sophie Gellez, Officer in the Economic Department of
the Nord Pas-de-Calais Region
anne-sophie.gellez@nordpasdecalais.fr
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Campus čistých technologií
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Houthalen-Helchteren
UMÍSTĚNÍ

Houthalen-Helchteren
[Belgie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Campus čistých technologií (Belgie)

2008 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Po uzavření dolŧ v roce 1963 a po utlumení všech hornických činnosti v letech 1970 – 1980 hledalo město Houthalen-Helchteren
nové moţnosti budoucího ekonomického rozvoje. Haldy vzniklé těţbou černého uhlí byly srovnány se zemí a byly vytvořeny 2
rozsáhlé prŧmyslové zóny. Tyto nové areály přispěly ke vzniku nových pracovních příleţitostí. Obě prŧmyslové zóny, rekreační
oblasti i centrum města Houthalen nadále hledají nové výzvy k dalšímu rozvoji.
Campus čistých technologií je vytvořen k přilákání společností, které pŧsobí v tomto inovativním oboru, a které jsou aktivní
zejména v oblasti mobility, obnovitelné energetiky, zpracování recyklovaných materiálŧ a „čisté“ produkční výroby. Záměrem
tohoto centra je stát se hlavním střediskem rozvoje čistých technologií ve Vlámsku a přilákat firmy do tohoto prŧmyslového
areálu.

Zaměření

Ze vzniku Campusu čistých technologií těņí zejména firmy z tohoto
oboru. Jejich zaměření musí odpovídat alespoň jednomu
z následujících sektorů: mobilita, přeměna odpadu na energii či
materiál, tradiční ekologicky zaměřené podnikání (voda, vzduch, půda
atd.), zemědělství, energetika, informační technologie, inņenýrství a
podobně. Samotná procedura, podle které se musí řídit podniky, jeņ se
chtějí usadit v campusu, se prozatím zpracovává. Bude zřízena komise,
která bude hodnotit podané ņádosti dle výńe zmíněných kritérií.
Také se pracuje na internetových stránkách, které budou slouņit
firmám, jako informační zdroj o tomto projektu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Projekt Campusu čistých technologií je zásluhou města HouthalenHelchteren. Na realizaci tohoto projektu byla zřízena speciální
organizace a podílelo se na něm také „Sdruņení přeměny Limburku“.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Čistá technologie je souborem různých produktů, sluņeb a procesů,
které vyuņívají obnovitelné materiály a energii, která pochází
z přírodních zdrojů, coņ dramaticky sniņuje produkci odpadů a redukuje,
či úplně vylučuje tvorbu emisí.
Centrem tohoto technologického areálu se stane hlavní budova dřívějńí
těņební oblasti. Ta bude přeměněna na „srdce“ inkubátoru pro malé
podniky, které zahajují svou činnost, bude přizpůsobena na pořádání
konferencí a vznikne zde také návńtěvnické centrum, které bude
poskytovat informace o čistých technologiích. Vzdělávací centrum pro
dospělé, které se nachází vedle hlavní budovy, se přemění na
vzdělávací instituci, která bude zájemce seznamovat s dostupnými
ekologicky ńetrnými technologiemi. Budou zde probíhat odborná
ńkolení a centrum bude také nabízet podporu podnikům při vývoji
nových technologií. Bude zde existovat i prostor pro dalńí rozvoj
společností. Areál je napojen na novou silnici N74.
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Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Jiņ 10 podniků se usadilo v této průmyslové zóně. Specializují se na
různé obory činnosti: pyrotechnika (1), zpracování odpadu (5), robotika
(1), automatizace (1), recyklace (1) a čińtění odpadních vod (1).
Město počítá se zlepńením ekonomických výsledků po dokončení
Campusu čistých technologií: 1000 nových pracovních míst, 15 nových
firem a sníņení míry nezaměstnanosti ze 7,48% na 5% mezi lety 2008 a
2012.

Contact: Peter Timmersman, Deputy Mayor of the City of HouthalenHelchteren
petertimmermans@houthalen-helchteren.be
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Centrum pro podporu
exportu
PROJEKTOVÝ PARTNER

Svazek měst a obcí okresu Karviná
UMÍSTĚNÍ

Moravskoslezský kraj
[Česká republika]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2010 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Hlavním cílem Centra je podporování malých a středních podnikŧ (dále jen MSP) v rozvoji a realizaci mezinárodních obchodŧ,
zvláště exportu. K zahájení činnosti centra vedlo hned několik dŧvodŧ:
- Česká Republika je relativně malá země a otevřená exportní ekonomika je pro ni ţivotně nezbytná
- Region má silné industriální zázemí ale export na jednoho obyvatele je pod celostátním prŧměrem
- Dotazníky zaslané MSP potvrdili zájem o nabízené sluţby (74%)

Zaměření
Sluņby centra mohou společnosti vyuņívat v případě, ņe splňují dvě
základní kritéria: společnost má sídlo v Moravskoslezském kraji a patří
do sektoru MSP. Nicméně, Centrum není striktní v dodrņování těchto
kritérií. Dlouhodobým cílem je přitáhnout společnosti, které se
v současné době aktivně nepodílejí na exportu.
Informace o existenci Centra pro podporu exportu byly uveřejněny
v místních novinách a jsou trvale prezentovány na webových stránkách
Krajské hospodářské komory. Oznámení o konkrétních akcích jsou
navíc zasílány e-mailem přibliņně 700 firmám, které jsou registrovány
v databázi Krajské hospodářské komory.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Centrum pro podporu exportu bylo zaloņeno díky spolupráci Sdruņení
pro rozvoj severní Moravy a Slezska a Krajské hospodářské komory.
V současné době je centrum podporováno veřejným subjektem:
Krajským úřadem.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Aktivity centra zahrnují:
- distribuce jiņ existujících speciálních návodů a vzorových postupů z
centrální úrovně do moravskoslezského regionu (např. obchodní rizika
v mezinárodním obchodě a prevence; obchodní smlouvy atd.)
- příprava nových seminářů na základě jednotlivých ņádostí (např.
- platební nástroje v mezinárodním obchodě; moņnosti exportu a
podpora podnikatelů; atd.)
- organizace teritoriálních workshopů (např. setkání s Českou obchodní
radou v Německu; prezentace komerčních příleņitostí na Taiwanu;
apod.)
- podpora účasti MSP na mezinárodních veletrzích;
- propagace existujících a průzkum nových kontaktů a moņných vazeb
na perspektivních zahraničních trzích
Speciální péče je věnována MSP, které se aktivně nepodílejí na
exportu, ale plánují to v blízké budoucnosti.
Centrum pro podporu exportu poskytuje také sídlo pro Exportní klub,
který je tvořen zkuńenými a úspěńnými vývozci v kraji. Klub prezentuje
svoje pohledy a doporučení, které se týkají zahraničního obchodu.
Formuluje také ņádosti na zlepńení a vývoj aktivit centra, poskytuje své
zkuńenosti dalńím účastníkům a účastní se jednání na regionální úrovni
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Centrum pro podporu exportu má otevřený seznam regionálních MSP a
informuje tyto podnikatele o jeho aktivitách převáņně formou e-mailů.
Krom toho navńtěvují kaņdý rok 10 – 20 firem a diskutují s vedením o
jejich potřebách a problémech s mezinárodním obchodem. V některých
případech přicházejí obchodní zástupci společností do Centra osobně
nebo zjińťují informace po telefonu. Za vyuņití těchto sluņeb si centrum
účtuje přiměřené poplatky.
Rozpočet pro rok 2010 byl 40,000 EUR a podílí se na něm stejnoměrně
Sdruņení pro rozvoj severní Moravy a Slezska a Krajský úřad.
Přiměřený účastnický poplatek je pak vybírán na kurzech a seminářích.
V centru nejsou zaměstnanci na plné úvazky. Konkrétní úlohy a aktivity
vykonávají zaměstnanci Sdruņení pro rozvoj severní Moravy a Slezska
a Krajské hospodářské komory.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Sdruņení pro rozvoj severní Moravy a Slezska odhaduje, ņe původní
záměr se naplňuje. Soustředí nejrůznějńí aktivity a sluņby do jednoho
místa a jsou schopni nabízet tyto sluņby zdarma nebo za přiměřené
ceny. Navíc aktivity mezinárodního obchodního centra rozběhli větńí
zájem o export a pomohly přeorientovat nadměrné územní zaměření
z Evropských zemí do jiných potencionálních míst.
Centrum pro podporu exportu zaslalo společnostem zapsaným
v databázi dotazníky, aby zjistili, kolik společností vyuņívá jejich sluņeb
a jak jsou s jejich sluņbami spokojeni. Dvě třetiny podnikatelů, kteří
sluņby vyuņívají, byly víceméně spokojeny. Ovńem míra vyuņití je stále
nízká: Sdruņení pro rozvoj severní Moravy a Slezska odhadla, ņe v roce
2010 vyuņilo sluņeb MOC přibliņně 100 ze 700 společností zapsaných
v jejich databázi. Nejvyuņívanějńí sluņbou jsou odborné semináře a
obchodní mise.

Contact: Ceslav Valosek, Project Coordinator
valosek@rikka.cz
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Rámcová smlouva a Dohoda
o oţivení pracovního trhu
PROJEKTOVÝ PARTNER/EXTERNÍ EXPERT

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais/Agentura
rozvoje regionu Saint-Omer
UMÍSTĚNÍ

Region Saint-Omer
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Tvorba nového řízení a partnerství mezi obyvateli a regionem (Francie))

2005-2013
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Tento projekt byl odpovědí na zeštíhlování společnosti Arc International, která je největším zaměstnavatelem v regionu (12 500
zaměstnancŧ v roce 2004). Záměrem bylo sníţit negativní sociální a ekonomické dopady, které by mohly díky tomuto procesu
postihnout celé území.

Zaměření
Bývalým zaměstnancům Arc International a nově evidovaným lidem
na trhu práce bude umoņněno najít si zaměstnání buď v jiņ
existujících, či nově zaloņených firmách.
.

Právní rámec a zúčastněné struktury

Mezi francouzským státem a místním společenstvím Pays de SaintOmer byla podepsána rámcová smlouva.
Dohoda o oņivení pracovního trhu byla písemně stvrzena společností
Arc International a francouzskou státní správou.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Rámcová smlouva je právoplatným akčním plánem, který byl
odsouhlasen v roce 2005 na předem dané období (říjen 2005 – říjen
2008) a s finančním příslibem a jasným záměrem, jenņ zahrnuje:
• Posílení atraktivity regionu:
- Zřízení průmyslových areálů, jeņ by nabídly prostory pro nové aktivity;
- Zlepńení ņelezničního spojení s hlavní metropolitní oblastí;
- Finanční podpora propagace regionu.
• Podpora zakládání a rozvoje nových společností
• Posílení vzdělávání a rekvalifikačních činností:
- Tvorba speciálních vzdělávacích programů
- Vytvoření studijního programu v oblasti vodohospodářství
- Zřízení technologické platformy na průmyslovou kontrolu ve
spolupráci s vysokými ńkolami
- Zaloņení kombinovaného inņenýrského studijního programu.
Dohoda o oņivení pracovního trhu byla podepsána na tříleté období
(prosinec 2005 – prosinec 2008). Vychází z právních povinností vńech
podniků, které zaměstnávají více neņ 1000 osob a rozhodují se, zda
propustí část pracovníků. Arc International byla povinna poskytnout
úměrnou finanční kompenzaci za kaņdé zruńené pracovní místo, aby
region mohl podpořit vznik jiného nového místa na svém území a tím
kompenzovat nepříznivý hospodářský dopad. Tato Dohoda byla
obnovena na období od ledna 2009 do prosince 2010. Třetí úmluva
byla připravena na období od července 2011 do července 2013.
Rámcová smlouva a Dohoda o oņivení pracovního trhu byly základním
prvkem vytvoření tzv. „pákového efektu“. Činnosti realizované místními
veřejnými strukturami a společností Arc International umoņnily celkovou
soudrņnost různých rozvojových strategií. Například zaloņení
průmyslových parků v součinnosti s Rámcovou smlouvu a činnosti
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realizované firmou Arc International vedoucí k nalezení nových
podniků přispěly k příchodu nových společností do regionu.
Francouzský stát přispěl, pokud se týče Rámcové dohody, částkou
5,28 milionů Eur na dobu tří let. Regionální rada a Krajská rada oblasti
Pas-de-Calais tuto dohodu z politických důvodů nepodepsaly, avńak
podpořily ji finančně. Na financování se podílí také dalńí veřejné
struktury, Hospodářská komora a společnost Arc International.
Pokud jde o Dohodu o oņivení pracovního trhu, tak bylo financování
zajińtěno společností Arc International, a to ve výńi 4,874 milionů Eur
od října 2005 do prosince 2008. Na kaņdé nově vytvořené pracovní
místo je vyčleněna podpora 3000 Euro. Dalńích 1500 Euro je dodáno,
pokud na tuto nově vzniklou pozici nastoupí bývalý zaměstnanec Arc
International. Během obnovené Dohody na období od ledna 2009 do
prosince 2010 bylo poskytnuto 3,065 milionů Euro.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
První plán na propouńtění ve společnosti Arc International počítal
s očekávaným odchodem zaměstnanců do důchodu. V rámci tohoto
bylo zruńeno 2 659 pracovních míst. Arc International také nabízel
dobrovolné opuńtění firmy a aktivity, které nebyly jeho hlavní činností,
přenechal na externí firmy. To umoņnilo přibliņně 1000 zaměstnancům
nalézt práci jinde. Navíc bylo mezi lety 2004 a 2010 v regionu Saint
Omer zaloņeno 2 568 společností. Míra nezaměstnanosti vńak
zůstávala na tomto území stabilní (11,5%).
V roce 2009 bylo 56% obyvatel zaměstnáno v průmyslu. Toto číslo do
roku 2010 kleslo na 40%. Terciární sektor, který byl dříve v pozadí,
nyní zaměstnává 52% lidí. Region se tedy nyní v tomto ohledu mění.
Management, který byl vytvořen mezi politickými představiteli,
ekonomickými strukturami a společností Arc International, byl nejen
klíčovým faktorem při vyjednávání o smlouvě se státem, regionem a
krajem, ale také vítězstvím pro zakládání nových podniků. Toto řízení
bylo ustanoveno výkonným výborem, který rozhoduje o strategické
činnosti a organizuje aktivity na tomto území (turistická centra,
agentura městského plánování atd.).

Contacts: Tanguy Beuzelin, Saint-Omer Development Agency
beuzelin@aud-stomer.fr
Jean Betremieux, County Council of Pas-de-Calais
j.betremieux@grandlille.cci.fr
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Inno-Hub
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Tatabánya
UMÍSTĚNÍ

region střední Zadunají
[Maďarsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Logo INNO-HUB (Maďarsko)

duben 2009 – červenec 2010
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Firmy se často potýkají s problémem, ţe nemohou samy realizovat inovativní činnosti a spoléhají na jiné společnosti, které tyto
sluţby nabízí. Stává se však, ţe nevědí, kde mají tyto firmy poskytující takové sluţby hledat. Cílem tohoto projektu je tedy
navzájem propojit tyto podniky, aby byly schopny realizovat inovativní činnosti a následně se podílely na zlepšení ekonomické
konkurenceschopnosti regionu.

Zaměření

Regionální agentura inovací středního Zadunají je iniciátorem tohoto
projektu. Tato instituce je vedena jako nezisková organizace.

- Pořádání akcí pro malé a střední podniky, které propagují
inovace:
Bylo zorganizováno 9 seminářů, které představily projekt Inno-Hub a
prezentovaly zájemcům inovativní a jiné výzkumné a vývojové činnosti.
- Publikace dokumentŧ:
Agentura vydala příručku, která představuje zájemcům aktivity podniků
zahrnutých v databázi. Záměrem vydání tohoto dokumentu je
prezentovat projekt Inno-Hub regionálním firmám a podpořit je k jeho
vyuņití a k oslovení některých z uvedených společností.
Databáze projektu Inno-Hub byla vloņena na internetové stránky
Regionální agentury inovací středního Zadunají. Jediným nákladem
tedy byl hosting webových stránek. Ņádné dalńí náklady na provoz jiņ
nejsou potřeba. Během fáze realizace bylo 90% rozpočtu financováno
z národních zdrojů, zatímco zbylých 10% bylo poskytnuto z vlastních
zdrojů agentury. Na samotné realizaci se podíleli na částečný úvazek 2
zaměstnanci.

Prŧběh, obsah a finanční stránka

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu

Inno-Hub slouņí malým a středím podnikům. Firmy jej mohou vyuņít
zdarma, jedinou podmínkou je vńak poskytovat obchodní, inovativní
nebo výzkumné činnosti.
Při propagaci projektu Inno-Hub a informování malých a středních
podniků o jeho existenci jsou pouņívány různé nástroje v různou dobu.
Regionální agentura inovací středního Zadunají zorganizovala 9
seminářů a vydala příručku k propagaci této sluņby. Několikrát byly také
publikovány články v místních novinách a některé výsledky se objevily v
„newsletterech“ a na internetových stránkách agentury.

Právní rámec a zúčastněné struktury

Projekt Inno-Hub slouţí k těmto třem hlavním činnostem:
- Vypracování a řízení databáze inovativních činností podnikŧ.
Inno-Hub poskytuje databázi, která obsahuje seznam firem, které nabízí
inovativní sluņby (inovační náměty, studie, akce, publikace o inovacích
atd.) Díky této databázi mohou podniky, jeņ by potřebovaly poradit
s inovativní činností, kontaktovat firmy, které je nabízí. Přístup do
databáze je pro uņivatele zdarma.

Databáze nyní zahrnuje 200 firem. V poslední době bylo poptáváno
předevńím poradenství při veřejných zakázkách a zpracování ņádostí.
Mezi zúčastněnými podniky nebyl proveden ņádný průzkum, ale
některé ze společností uvedly, ņe díky této databázi nalezly 5% svých
zákazníků.
Contact: Tamas Galgovics, Strategic manager
Galgovics.Tamas@tatabanya.hu

Úloha

Částka
Sběr dat

Realizace databáze

5,500 €

Vývoj

3,700 €

Vloņení údajů

2,200 €

Organizace 9 seminářů

6,700 €

Vydání informační příručky

2,200 €

Celkem

20,300 €
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Regionální centrum
inovací a transferu
technologií
PROJEKTOVÝ PARTNER/EXTERNI EXPERT

ACOM Polsko / Hornoslezská
agentura restrukturalizace společností
UMÍSTĚNÍ

Region Slezsko
[Polsko]
ČASOVÉ OBDOBÍ

Inkubátor ve městě Rybnik (ACOM Polsko)

2001 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Centrum bylo zaloţeno na základě dohody mezi Hornoslezskou agenturou restrukturalizace společností (USAFER) a Krajským
úřadem Slezska za účelem rozvoje činností v oblasti transferu inovací a technologií v regionu. Záměrem je podpořit místní,
celostátní i mezinárodní transfer technologií.

Zaměření
Na vyuņití sluņeb centra nejsou vńeobecně kladeny ņádná kritéria,
někdy jsou vńak projekty EU realizované centrem určené specifickým
subjektům, jako například malým a středním podnikům (MSP), či
nezaměstnaným osobám. Podniky MSP mohou být informovány o
činnosti centra předevńím na internetu (oficiální web agentury USAFER,
mailové zprávy současným, či dřívějńím klientům), ale také na
veletrzích, seminářích, v místním tisku a na různých propagačních
akcích).

Právní rámec a zúčastněné struktury

Regionální centrum inovací a transferu technologií je podporováno
jedním ze 4 oddělení agentury USAFER JSC. Tato instituce je místní
agenturou rozvoje, jenņ se podílí na řízení hospodářských aktivit. Byla
zaloņena v lednu roku 1994 za účelem posílení pro-inovační
transformace slezského regionu. Jedná se o částečně veřejnou
strukturu, jejíņ hlavním zřizovatelem je ministerstvo financí. Agentura
USAFER JSC vńak není dotována ze státního rozpočtu.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Centrum pomáhá při tvorbě analýzy technologických potřeb, při hledání
vhodných partnerů na technologickou spolupráci, při formulování
technologických nabídek a při přípravě firmy na účast na veletrzích, či
jiných akcích.
Centrum nemá svůj vlastní rozpočet, jelikoņ je jednou z divizí agentury
USAFER. Zdroje financování jsou tedy vlastní prostředky USAFER a
fondy Evropské unie (spolufinancování evropských projektů, ve kterém
je centrum zapojeno).
Centrum zaměstnává celkem 12 osob.

Contact: Maciej Puzon, ACOM Poland Expert
maciej.puzon@gapp.pl

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
V roce 2010 vyuņilo pro-inovativní sluņby a dalńí aktivity centra 118
klientů (podniky MSP a jiné organizace). 58 firem mělo zájem o
kontrolu potřeb trhu, jenņ centrum také nabízí.
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Zapojení do světa
byznysu
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Labour Fund Zasavje/
Regionální centrum rozvoje
UMÍSTĚNÍ

Region Zasavje
[Slovinsko]

ČASOVE OBDOBÍ

Zapojení do světa byznysu (Slovinsko)

2010-2012
Pŧvodní záměr a cíle projektu
V minulosti byl region Zasavje vyloţeně hornickým a prŧmyslovým územím. Kdyţ se začaly těţební doly uzavírat a postupně zde
ubývalo mnoţství firem, tak se významně zvýšila nezaměstnanost. V několika posledních letech zaznamenal region nárŧst osob
hledajících zaměstnání zejména mezi čerstvými drţiteli vysokoškolských diplomŧ (4,3% v roce 2003 a 6,1% v roce 2006).
Dŧsledkem toho hledají mladí vzdělaní lidé práci spíše ve větších městech. Region také trpí úbytkem počtu obyvatel, slabou
dynamikou zakládání nových společností a nedostatkem podnikatelských aktivit. Cílem programu „Zapojení do světa byznysu“
je podpořit mladé lidi ve vstupu do podnikání a pomoci jim se zaloţením vlastních společností.

Zaměření
Zaměření projektu je zejména na mladé obyvatele, kteří:
- mají vysokońkolské vzdělání;
- jsou aktivní při hledání zaměstnání (registrováni na úřadech práce);
- mají trvalé bydlińtě ve městě Zagorje;
- nemají více neņ 35 let.
Potenciální kandidáti jsou vybíráni odbornou komisí, která rozhoduje
na základě podaných ņádostí a individuálních rozhovorů.
Projekt byl zveřejněn na internetových stránkách Regionálního centra
rozvoje a města Zagorje ob Savi. Navíc byla vydána informační
broņura, která informuje potenciální zájemce o projektu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Tento program je iniciován Centrem regionálního rozvoje (RDC). Tato
instituce je neziskovou organizací, která byla zaloņena v roce 1996 a
provádí několik činností podporující malé a střední podniky (MSP).

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Vńichni účastnici programu působí v podnikatelském inkubátoru Centra
regionálního rozvoje, který poskytuje vńechny potřebné materiální
podmínky k realizaci podnikatelských nápadů. Kandidáti jsou rozděleni
buď do skupin, nebo pracují po dobu 6 měsíců samostatně na
konkrétním cíli: rozvoji podnikatelské myńlenky.
Pracují pod vedením mentora. Pro kaņdého z účastníků je vyhrazen 1
z mentorů. Pro vńechny účastníky je navíc dostupná asistence
odborníků na jednotlivé obory, zaměstnanci Centra regionálního
rozvoje i externí experti. Tito lidé pomáhají účastníkům programu
v konkrétních tématech a představují teoretickou i praktickou stránku
jednotlivých oborů. Prezentují také dostupné nástroje a dobré příklady
z dané oblasti.
Vedoucí mentor pomáhá kaņdé skupině či samostatné osobě
s rozvojem jejich podnikatelské myńlenky a s vypracováním jejich
obchodního plánu. Řídí komunikaci a zapojení dalńích mentorů a
pomáhá k přístupu potřebných dat. Program nabízí mnoņství
prostředků, které pomáhají začínajícím podnikatelům nalézt,
analyzovat a realizovat jejich podnikatelské nápady. Vńichni mentoři
jsou profesionálové, kteří svými znalostmi a osobními názory podporují
účastníky programu. Disponují taktéņ ńirokou sítí kontaktů, která můņe
pomoci překonat časté překáņky v rozvoji. Toho mohou vyuņít, kdyņ
hledají podnikatelské příleņitosti, nebo kdyņ neustálá byrokracie svými
poņadavky brání v získání potřebného kapitálu.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIKT PROJEKTU PROSPECTS

Náklady na projekt se kaţdoročně liší.
Rok

Náklady

2010

8,370 €

2011

201,322 €

2012

304,473 €

Projekt je spolufinancován městem Zagorje a Evropským fondem
regionálního rozvoje (ERDF). 85% prostředků je poskytnuto fondem
ERDF, zatímco na zbylých 15% přispívá město Zagorje ob Savi. Na
realizaci projektu pracuje 6-8 zaměstnanců Centra regionálního rozvoje.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Realizace projektu je stále aktuální a je naplánována do roku 2012.
Prvních 10 kandidátů se zapojilo do programu 1. prosince 2010. Do
konce roku 2012 se projektu zúčastní 40 osob. Centrum regionálního
rozvoje počítá na konci projektu s vypracováním hodnocení a
s průzkumem, který poskytne údaje o spokojenosti účastníků, a který
bude zpracován mezi první skupinou mladých lidí, jenņ dokončí tento
program.
Doposud byl úspěńně realizován jeden podnikatelský nápad. Jde o
společnost poskytující poradenství regionu Zasavje, a která má
v úmyslu působit na celém území země. Tento způsob podnikání
nevyņaduje velké mnoņství vstupního kapitálu, a proto nebyly na rozvoj
této společnosti potřeba ņádné prostředky.
Zmíněný podnikatel se zapojil do tohoto programu bez rozhodnutí,
jakým způsobem by chtěl svůj nápad rozvíjet. Díky pomoci mentorů mu
byly poskytnuty konkrétnějńí a ekonomicky přijatelné ideje. V současné
době má tato společnost 2 zákazníky, které získala díky kontaktům
nabízeným v rámci programu a kontaktům Centra regionálního rozvoje.
To této firmě umoņnilo získat kladné doporučení a časově neomezené
poradenství, které vyuņila při podpisu své první smlouvy.

Contact: Tomo Garantini, the director of Regional development
centre Zasavje
info@rcr-zasavje.si
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Vzdělávací program pro
mladé podnikatele
PROJEKTOVÝ PARTNER/EXTERNÍ EXPERT

Město Laviana/Valnalon
UMÍSTĚNÍ

Údolí Nalon, provincie Asturie
[Ńpanělsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Děti při praktické zkouńce podnikání

1990-2012
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Po mnoha letech vládou řízené prŧmyslové činnosti je v údolí řeky Nalon pevně zarytá jistá kultura závislosti a mladí lidé tedy
postrádají podnikatelského ducha.
Hlavním záměrem Vzdělávacího programu pro mladé podnikatele je vytvořit příznivé prostředí, které usnadní zakládání nových
firem. Cílem je rozvíjet podnikatelské dovednosti a přístup obyvatel, jako základní předpoklad podnikání.

Zaměření
Do programu se mohou zapojit ņáci a studenti z provincie Asturie, ale
také dospělí.

Právní rámec a zúčastněné struktury
VALNALÓN je veřejná instituce zaloņená v roce 1987 Odborem
hospodářství krajské vlády provincie Asturie s konkrétním cílem, a to
návrhem a realizací oņivení průmyslu a podpory projektů v údolí Nalón.
Vzdělávací program pro mladé podnikatele je jedním z programů, na
jejichņ vzniku pracovala instituce VALNALON.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Mimo samotné získání znalostí o zakládání a řízení podniků slouņí
vzdělávací činnosti na podporu podnikání v Asturii k zapojení celé
společnosti a k podpoře podnikatelského ducha: kreativnost, schopnost
podstoupit rizika, vedení, motivace a vytrvalost, komunikace,
vyjednávání, plánovaní atd.
Vzdělávací řetězec pro podnikatele doplňuje celkový ńkolní systém:
základní ńkoly, střední ńkoly, učilińtě, univerzity a celoņivotní
vzdělávání.
- Primární vzdělání: „Podnikej v mé škole“ – Program EME:
Během ńkolního roku ņáci vytváří a řídí společnou práci na výrobcích,
které se jednou ročně prodávají na místním trņińti a poté se rozhodují,
jak investují své zisky.

-

- Niņńí stupeň středońkolského vzdělání: „Mladí podnikatelé“
Program „JES“: Během tohoto kurzu studenti zakládají a řídí své
nevládní organizace. Podobná asociace studentů stejného věku
existuje v zahraničí, se kterou spolupracují na dokončení reálných
projektů.
- Vyńńí stupeň středońkolského vzdělání: „Mladé evropské podniky“
– Program EJE: Během tohoto kurzu vytváří a řídí studenti
mezinárodní obchodní spolupráci, v rámci které směňují výrobky se
spolupracující firmou v jiné zemi či regionu a následně je prodávají na
místním trhu. Své zisky poté vyuņívají jako kaņdá jiná společnost.
- Postgraduální vzdělávání a ńkolení: „Business Workshop –
program TMP”: Tento program si klade za cíl ńířit podnikatelského
ducha a podpořit osoby, jejichņ dovednosti a znalosti jsou
předpokladem potenciálního podnikatele. Jsou jim poskytovány
informace, poradenství a podpora v těchto třech fázích: Motivační
rozhovor (2 hodiny),
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kurz znalostí o podnikání (16 hodin) a soutěņ podnikatelských projektů.
- Podpŧrné nástroje – 13 podnikatelských center v Asturii: Podpora
dospělým podnikatelům s rozvojem jejich podnikatelských nápadů a
nabídka asistence nově zakládajícím společnostem.
Pro kaņdý z programů jsou institucí VALNALON vypracovány a vydány
učební materiály. V rámci ńkolního rozvrhu jsou těmto programům
věnovány 2 hodiny týdně.

PROGRAM

ROZPOČET 2009-2012

Vzdělávací programy

1,670,700

EME

304,000

JES

86,100

EJE

296,600

TMP
Podpŧrné nástroje
Podnikatelské centra
CELKEM

984,000
9,302,200
9,302,200
10,972,900

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Jeńtě před dvěma desítkami let bylo podnikatelské vzdělávání ve
Ńpanělsku absolutně neznámým pojmem. V současné době je
vńeobecně přijímáno, ņe by tato myńlenka měla být základní součástí
celoņivotního vzdělávání.
Díky podnikatelským centrům bylo mezi roky 1992 a 2010 zaloņeno
310 firem.
1 900 osob bylo na konci ohodnoceno a celkem 10 150 se zúčastnilo
vzdělávacích aktivit. Během ńkolního roku 2009/2010 bylo do projektů
zapojeno celkem 174 078 ņáků. Od roku 2002 byl systém
podnikatelského vzdělávání a center přenesen do několika států
v USA. Evropská komise navíc uznala důleņitost projektu VALNALON
jeho zařazením mezi nejlepńí evropské procedury v podnikatelském
vzdělávání.
Contact: Monica Barettino, Town Council Laviana
monica@valnalon.com
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Vyhledání nemovitostí
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Wigan
UMÍSTĚNÍ

Wigan, region Greater Manchester
[Spojené království]

ČASOVÉ OBDOBÍ

1989 - dodnes

Projekt města Wigan „Vyhledání nemovitostí“ pomáhá místním podnikům
při vyhledání vhodných nemovitostí (Spojené království)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Hlavní překáţkou, se kterou se podniky potýkají, kdyţ se stěhují, nebo kdyţ rozšiřují svou výrobu, je nalezení vhodných
komerčních objektŧ či pozemkŧ. Tento proces bývá sloţitý, časově náročný a nepříjemný. Projekt města Wigan nazvaný
„Vyhledání nemovitostí“ byl navrţen tak, aby zefektivnil proces nalezení nových prostor.
Cílem je tedy usnadnit firmám stěhování či expanzi. Město Wigan spolupracuje s 10 místními institucemi v regionu Greater
Manchester, aby společně podpořili velký počet nových investic a pracovních příleţitostí na tomto území.

Zaměření
Tato sluņba je zaměřena na společnosti, které chtějí přemístit či
rozńířit svou výrobu a hledají v regionu vhodné prostory. Z tohoto
projektu těņí také developerské společnosti, jelikoņ databáze poskytuje
dobrý zdroj o poptávce potenciálních klientů po různých druzích
objektů. Projekt taktéņ napomáhá veřejným sloņkám v rozhodování co
a kde postavit.
O projektu „Vyhledání nemovitostí“ jsou k nalezení informace na
internetu, nebo přes telefon. Sluņba byla intenzivně marketingově
propagována jiņ od svého začátku prostřednictvím reklamních broņur,
kampaní v rádiu a dalńích reklam. Byla také představena hlavním
partnerům regionu, coņ jsou Business Link North West, hospodářské
komory Wiganu a regionu Greater Manchester a objevila se i na
veletrzích pro podnikatele.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Iniciátorem projektu „Vyhledání nemovitostí“ je město Wigan.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Ńiroká databáze nemovitostí obsahuje údaje o dostupných komerčních
prostorech a pozemcích na území města a v blízkém okolí, a je
postupně aktualizována tak, aby poskytovala nejkomplexnějńí zdroj o
nemovitostech ve Wiganu. S vyuņitím místních znalostí pomáhají
zkuńení zaměstnanci firmám s nalezením prostor či pozemků, které
splňují jejich poņadavky. Dále nabízí také bezplatné informace a
poradenství. Díky zjednoduńené metodě hledání vhodných objektů
přispívá tato sluņba k ńetření nákladů a času. Specifická činnost
projektu „Vyhledání nemovitostí“ zahrnuje:
- Řízení, aktualizace a získávání údajů o místních dostupných
nemovitostech a vyuņití těchto informací z databáze k poskytnutí
konkrétních odpovědí na poņadavky klientů.
- Informovanost potenciálních investorů, kteří přichází na místní trh o
komerčních objektech při hledání vhodného místa pro podnikání.
Pokud je potřeba, tak organizují prohlídky a provádí potenciální klienty
po jednotlivých objektech a prostorech.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

- Úzká spolupráce s personálními obchodními poradci z organizace
Business Link North West a dalńích struktur, jako je například Agentura
regionálního rozvoje severozápadu, týkající se moņného poskytnutí
grantů pro potenciální investory.
Sluņba je kompletně bezplatná a nezávislá. Databáze je neustále
aktualizována a umoņňuje přístup 24 hodin denně.
Projekt „Vyhledání nemovitostí“ je financován z hlavního rozpočtu
města částkou 183 tisíc Euro. V rámci této sumy jsou vńak zahrnuty
dalńí investiční činnosti jako komplexní propagace podnikání
v Manchesteru, zaměření na klíčové trhy a obory a poskytování
rozsáhlého poradenství a asistence potenciálním investorům.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
V rámci projektu „Vyhledání nemovitostí“ je kaņdoročně zpracováno
mezi 600 aņ 800 podněty. Od zahájení programu je registrováno jiņ
celkem 9 500 ņádostí.
Dotazníky o spokojenosti byly rozeslány e-mailem 149 klientům
v prosinci roku 2009. Následně jsme obdrņeli 23 odpovědí, coņ
představuje 15% z celkového počtu. 78% z nich mělo z této sluņby
velmi pozitivní dojem. Účastníci potvrdili, ņe informace byly poskytovány
velmi rychle. Téměř polovina z nich uvedla, ņe informace o objektech
obdrņeli během jediného pracovního dne. 30% dotázaných se vyjádřilo,
ņe byli informováni během 3 dnů. 75% firem by sluņeb programu vyuņilo
znovu. Někteří z klientů by uvítali mapový podklad s vyznačením
dostupných objektů.
Contact: Keith Cunliffe, Councilor of the Wigan Council
k.cunliffe@wigan.gov.uk

www.prospects-project.com
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V HORNICKÝCH REGIONECH

Agentura Business
Angels Porúří
PROJEKTOVÝ PARTNER

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen
UMÍSTĚNÍ

region Porúří
[Německo]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Business Angels (Německo)

1999 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Finanční podpora v úvodním stádiu rozvoje nových podnikŧ je velmi slabá, jelikoţ klasické zdroje financování (např. bankovní
pŧjčky) nepřichází v úvahu kvŧli nedostatku záruk ze strany investorŧ. Právě tuto mezeru vyplňují tzv. „Business Angels“, kteří
navíc asistují podnikatelŧm při řízení jejich know-how a kontaktŧ.
Cílem je podpořit nově zakládané společnosti kapitálově, poskytnutím zkušeností z podnikání a sítí kontaktŧ.

Zaměření
Sluņeb této agentury mohou vyuņít nové společnosti s inovativními
podnikatelskými myńlenkami a s vysokým potenciálem k růstu. Jde
tedy předevńím o firmy zabývající se oborem vyspělých technologií,
vědou, IT, softwarem a internetem. Taktéņ podniky přicházející
s novým konceptem v sektoru sluņeb mají velkou ńanci na to, aby byly
podpořeny.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Tento program řídí Agentura Business Angels Porúří, jenņ je
registrovanou asociací.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Agentura podporuje nové společnosti finančně, nabízí jim své
obchodní zkuńenosti a svou síť kontaktů. Zato získá v daném podniku
podíl, který můņe v případě úspěńného hospodaření firmy následně
prodat. Větńinou vstupuje do firmy jako minoritní vlastník. Neúčtuje si
poplatky za poradenství ani nepoņaduje úhrady za svou účast.
„Business Angels“ očekávají nadprůměrné výnosy.
Společnosti hledající potřebný kapitál mohou ņádat o podporu
prostřednictvím zaslání jejich stručného obchodního plánu. Agentura
se poté s tímto plánem seznámí, a kdyņ jej shledá vhodným pro svá
zapojení, tak je daná společnost pozvána na setkání se členy
Agentury Business Angels. Tyto akce slouņí jako prostor pro vzájemné
seznámení.
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Agentura je financována díky členským poplatkům a její roční rozpočet
činí 90 tisíc Euro. Výńe členských poplatků závisí na jednotlivých
členech a pohybuje se mezi 600 aņ 3000 Euro za rok. Tzv. „Business
Angel“ platí například 600 Euro a institucionální partneři aņ 3000 Euro.
Agentura zaměstnává 5 osob na částečný úvazek.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Kaņdý měsíc ņádá o podporu agentury okolo 15 podniků, z nichņ
přibliņně 4 jsou pozvány na představení jejich obchodních plánů. Tato
síť nabízí získání kontaktů mezi „Business Angels“ a podnikateli.
Agentura nezná přesné údaje o úspěńných investicích.

Contact: Heinz-Peter Schmitz Borchert, Managing Director of the
Science Park
sb@wipage.de

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE

2. TÉMA

Atraktivita území pro investory
2. tematické setkání projektu PROSPECTS se věnovalo otázce atraktivity území pro investory a uskutečnilo se v září 2010 ve
městě Gijón ve Španělsku.

>Hlavní otázky

• rozvoj kvality ņivota (společenské a kulturní aspekty, ņivotní

Tato část uvádí vńechna témata, kterými se projektoví partneři
zabývali:

• celkový vzhled regionu

Rozlišujeme několik faktorŧ atraktivity území:
• Vytvoření příznivého ekonomického, technického a
finančního prostředí (dopravní a komunikační infrastruktura,
dynamika místního trhu a obchodu, technologické příleņitosti
atd.)

prostředí)

Jaké konkrétní dobré příklady byly v této oblasti realizovány?
Jaké jsou potřeby partnerŧ ke zlepšení atraktivity regionu?

• dostupnost a kvalifikovanost pracovní síly (vzdělávací
systém, střediska aplikovaného výzkumu, atd.)
• struktura veřejné správy a způsoby poskytování informací
• tvorba ekonomické spolupráce (přiblíņení a napojení na
meziregionální a mezinárodní trhy)

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

>3 oblasti know-how
Atraktivita území je obecně definována jako zpŧsob
k přilákání a udrţení finančních, lidských a technologických
zdrojŧ.

Tři projektoví partneři (město Houthalen-Helchteren, Wigan a
Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen) se zaměřili ve své práci
na zvýšení kvality ţivota v regionu: projekty zelených ploch a
městského rozvoje.

Zvýńení atraktivity je velkým úkolem pro regiony, které chtějí být
v globalizovaném světě vidět. Není to vńak pouze úkolem, ale
také skutečnou výzvou pro bývalé hornické oblasti, jelikoņ právě
ty utrpěly velký ńrám na svém vzhledu. Místní veřejné struktury
hrají klíčovou roli při přípravě nástrojů a při realizaci projektů, jeņ
posilují konkurenceschopnost vlastního území.

Dalńí tři partneři (ACOM Francie, Krajská rada oblasti Pas-deCalais a Labour Fund Zasavje) se rozhodli představit dobré
příklady z oblasti propagace regionu: vyuņití inovativních
marketingových nástrojů, projekty rozvoje cestovního ruchu a
propagace turismu.

Atraktivita území pro investory je určena několika faktory,
mezi které patří dostupnost kvalifikované pracovní síly, kvalitní
ņivotní a kulturní prostředí, přístup na dopravní a komunikační
infrastrukturu, investiční pobídky, ekonomická spolupráce
podniků atd. Zvýńení atraktivity území můņe být tedy dosaņeno
mnoha způsoby.

SMOOK Karviná, města Tatabánya a Laviana účastníky setkání
seznámili s příklady z oblasti tvorby příznivého hospodářského
prostředí: práce s lidskými zdroji, příprava pozemků pro investory
a realizace nástrojů udrņitelného ekonomického rozvoje.

>Schematická síť dobré praxe

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen
Město Wigan

Atraktivita území pro investory

Město Laviana
Labour Fund Zasavje

Představené dobré příklady jednotlivých partnerů

ACOM Polsko
Město Tatabánya
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais
SMOOK Karviná
Město Houthalen-Helchteren
ACOM Francie
Témata a podtémata
1. Zvýšení kvality ţivota v regionu
Projekt oņivení a rozvoje města
Rozvoj kvalitních zelených
ploch
2. Propagace regionu
Vyuņití inovativních marketingových
nástrojů
Projekty rozvoje cestovního ruchu
3. Tvorba příznivého hospodářského
prostředí
Osvobození od daní
Příprava pozemků pro
investory
Práce s lidskými zdroji
Nástroje udrņitelného
ekonomického rozvoje
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Projektové centrum
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

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

Lille, region Nord-Pas-de-Calais
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Projektové centrum (Francie)

2010 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Projektové centrum je součástí Regionálního plánu rozvoje hospodářství Nord - Pas-de-Calais, který se zaměřuje na mezinárodní
propagaci regionu, přilákání zahraničních investorŧ a podporu místních podnikŧm v přístupu na globální trh.
Hlavní úlohou Projektového centra je zviditelnění konkurenčních výhod regionu, jeho území, podnikŧ a institucí v atraktivním a
jednotném formátu a tím dosáhnout mezi zahraničními investory pozitivního pohledu na region a zakládání nových podnikŧ, které
vytvoří nová pracovní místa na tomto území. Díky Projektovému centru mohou místní ekonomické struktury propagovat region po
celém světě.

Zaměření
Tento projekt je zaměřen na místní instituce zabývající se rozvojem
regionu (veřejné struktury, agentury rozvoje, hospodářské komory
atd.). Regionální rada iniciovala reklamní kampaň, která představila
činnost Projektového centra potenciálním zájemcům.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Toto centrum bylo zaloņeno Regionální radou a institucemi, které se
podílí na ekonomickém rozvoji regionu Nord – Pas-de-Calais:
agentury rozvoje, hospodářské komory a meziregionální struktury.

Zájemci si mohou pronajmout tuto místnost přes internetové stránky.
V rámci centra pracují 3 zaměstnanci. Toto Projektové centrum je ve
Francii unikátní.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Projektové centrum přivítalo jiņ 50 delegací. 34 z nich bylo ze zahraničí.
Bylo jiņ uskutečněno 40 prezentací Projektového centra.
Bylo vytvořeno několik propagačních materiálů: film o regionu Nord –
Pas-de-Calais, dynamické mapy a dalńí.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Projektové centrum se nachází ve městě Lille a představuje
platformu, která sdruņuje vńechny místní instituce zabývající se
rozvojem regionu.
V rámci tohoto centra jsou poskytovány multimediální mnohojazyčné
informace (videa, digitální animace, plakáty, databáze a dalńí), které
představují konkurenční výhody regionu Nord – Pas-de-Calais.
Veńkeré informace jsou dostupné také na internetových stránkách.
Centrum také disponuje multimediální místností s 3 obrazovkami
vysílajícími nezávisle na sobě.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Contact: Arnaud Benesy, Deputy in the International Development
and Tourism at the Regional Council of Nord Pas-de-Calais
arnaud.benesy@nordpasdecalais.fr
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Územní rozvojový plán
bývalé těţební oblasti a
centra města HouthalenHelchteren
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Houthalen-Helchteren
UMÍSTĚNÍ

Houthalen-Helchteren
[Belgie]
ČASOVÉ OBDOBÍ

2008 - 2014

Campus čistých technologií, plán jeho rozvoje
(Belgie)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Po uzavření těţebních dolŧ hledalo město Houthalen-Helchteren nové moţnosti budoucího ekonomického rozvoje. Haldy
vzniklé těţbou černého uhlí byly srovnány se zemí a byly vytvořeny 2 rozsáhlé prŧmyslové zóny. Tyto nové areály přispěly ke
vzniku nových pracovních příleţitostí. Obě prŧmyslové zóny, rekreační oblasti i centrum města Houthalen však nadále
potřebují oţivit. Město také trpí negativním pohledem na toto území, které v očích mnoha představuje „skládku“. To jej provází
od té doby, co zde existuje druhá největší skládka odpadŧ ve Vlámsku a klasická spalovna městského odpadu.
Cílem Územního rozvojového plánu je vylepšení pohledu na město, zvýšení místní kvality ţivota a nabídnutí nových příleţitostí
k rozvoji území.

Zaměření

Administrativní centrum je iniciativou města Houthalen- Helchteren.
Modernizace veřejných prostor v centru města je základní součástí
plánů města Houthalen-Helchteren.
Úprava středu města se bude skládat z několika projektů, zejména
soukromých investičních akcí.
Rezidenční ekologický projekt bude realizován díky partnerství
veřejného a soukromého sektoru. Veřejná struktura (město HouthalenHelchteren) poskytne pozemky a soukromý investor bude realizovat
výstavbu.

- Výstavba administrativního centra budoucího Campusu čistých
technologií. Tato netypická budova bude zahrnovat kanceláře města a
sociálních sluņeb, knihovnu, policejní sluņebnu, okresní soud,
soukromé kanceláře, banku a dalńí.
Budova bude mít výraznou architekturu a bude příkladem
nízkoenergetické kancelářské budovy.
- Realizace ekologického rezidenčního projektu.
V rámci tohoto projektu bude nabízeno bydlení ve 160 obytných
jednotkách. Výhodné bude sousedství campusu a průmyslové zóny,
která nabízí pracovní příleņitosti. První viditelné výsledky tohoto
projektu se předpokládají v letech 2012-2013.
- Obchodní centrum města bude rozńířeno na celkovou plochu 20 000
m² komerčních ploch a 200 obytných domů. Rekonstrukce veřejného
prostoru by měla zvýńit atraktivitu středu města.
- Výstavba nové komunikace okolo středu města zlepńí přístupnost
města. Tento projekt by měl být zahájen v roce 2012. Celkové náklady
jsou předpokládány ve výńi 350 milionů Euro.

Prŧběh, obsah a finanční stránka

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu

Z projektu bude těņit několik skupin:
- Obyvatelům budou nabídnuty lepńí ņivotní podmínky díky
modernizaci centra města;
- Zvýńení atraktivity Houthalen-Helchteren můņe pomoci městu
k přilákání nových investorů a podniků.

Právní rámec a zúčastněné struktury

Město má několik moņností a nápadů k rozvoji území:
- Rozvojový plán bývalé těņební oblasti a centra města HouthalenHelchteren. Tento projekt počítá se spojením obou částí a vytvořením
jejich vzájemné synergie;
- Vlastník původní rozlehlé skládky odpadů připravuje plán na její
vyčińtění a na odstranění 16 milionů tun odpadu (dalńí informace
v tématu „Inovace a znalostní ekonomika“). Tento projekt je financován
skupinou Machiels, Evropským fondem regionálního rozvoje a
vlámskou vládou. Celkový rozpočet činí 230 milionů Euro.
- Zřízení Campusu čistých technologií v bývalé hlavní budově těņební
oblasti (dalńí informace v tématu „Posílení struktur na podporu malého
a středního podnikání). Rozpočet na přípravu infrastruktury je 6 milionů
Euro.
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Hodnocení atraktivity města Houthalen-Helchteren bude provedeno
v následujících letech s vyuņitím následujících faktorů:
- Úspěńnost pronájmu komerčních prostor v podnikatelském
inkubátoru;
- Prodej obytných jednotek v bývalé hornické oblasti a v centru města
jako měřítko zájmu místních a nově příchozích obyvatel;
- Rychlost realizace projektů (komerčních i rezidenčních);
- Úspěńnost pronájmu kanceláří v nově vzniklých objektech.

Contact: Peter Timmersman, Deputy Mayor of the City of HouthalenHelchteren
petertimmermans@houthalen-helchteren.be
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Příprava pozemků na
příchod nových investorů
PROJEKTOVÝ PARTNER

Svazek měst a obcí okresu Karviná
UMÍSTĚNÍ

Město Karviná
[Česká republika]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Vizualizace plánované investice (Česká republika)

1996 - 2008
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Úřady v Karviné si díky zkušenostem, které sbírali na jednáních se zahraničními investory, uvědomují, ţe rozhodnutí o umístění
investic často závisí na podmínkách, které jim umoţní co nejrychlejší zahájení výroby. Velmi rychle pochopili, ţe je nezbytné
nabídnout volné a vhodné nemovitosti rŧzné kvality, které jsou v souladu se současnými standarty vyţadovanými pro umístění
nových investic. Město Karviná bylo jedno z prvních měst v České Republice, které si uvědomilo nutnost mít připravený
pozemek s inţenýrskými sítěmi jako nezbytnost pro zahájení vyjednávání s potencionálními investory, kteří přinesou do regionu
nová pracovní místa.

Zaměření
Tento dobrý příklad je zaměřen na zahraniční i místní investory různé
velikosti.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Projekt je jednou z klíčových priorit strategického plánu rozvoje města
Karviná. Tento plán je uskutečňován ve spolupráci s veřejnou
správou, místní správou města a privátními cizími i místními
konzultanty a agenturami

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Pozemek zabírá 40 ha v místě, kde měl být v roce 1985 vyhlouben
nový těņební závod na černé uhlí. Přípravy prací na uhelném dole byly
zastaveny v roce 1990 z důvodu přeměny centrálně řízené ekonomiky
na trņní ekonomiku.
Karviná pozemky získala od důlní společnosti v roce 1997 a brzy poté
(1999) byly díky vládní dotaci vybaveny potřebnou infrastrukturou.
Karviná budovala kanalizační a odvodňovací sítě, připojení na vodu,
plyn a elektřinu a postavila nové přístupové cesty. Tento územní
rozvoj byl následován výstavbou tří nových průmyslových staveb
(1000m2, 1500 m2 a 2000 m2).
První fáze průmyslového parku (40ha) byla kompletně zaplněna v roce
2008 a druhá fáze projektu zahrnující rozvoj nové lokality (8ha) byla
zahájena v roce 2007.
Projekt byl klíčovou prioritou strategického rozvojového plánu města
Karviná rozpracovaného v roce 1995. Pozemky byly popsány jako
developerské, které přitáhnou nové investory. Strategický plán byl
konzultován s britskými experty z Gwent County Council a privátními
americkými konzultanty z Bergman Group Agency.
Celková investice, která je přibliņně 4 miliony eur na rozvoj
infrastruktury a 3 miliony eur na nové průmyslové budovy, je čerpána
z veřejného rozpočtu (jak státního, tak rozpočtu města Karviná).

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Průmyslová zóna přilákala od roku 2000 soukromé investice ve výńi
zhruba 40 mil € a vzniklo zde dosud 1500 nových pracovních míst. Tyto
investice přińly z různých zemí (Japonsko, Ńvédsko, USA, Ńvýcarsko,
Česká Republika a Korea) a z různých industriálních sektorů
(součástky na kola, zdravotnické sety, elektrotechnika, výroba součástí
pro automobilový průmysl, výtahy a výrobní prostory k pronájmu). Zóna
přilákala velké nadnárodní investory, stejně jako malé místní
podnikatele. Později se díky úspěchu zóny vydaly podobnou cestou
přípravy průmyslových zón i dalńí města v regionu.

Contact: Ceslav Valosek, Project Coordinator
valosek@rikka.cz

Příchod nového investora do regionu, slavnostní
zahájení stavby (Česká republika)
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Cestovní ruch v Pas-de-Calais
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais/
Krajský svaz cestovního ruchu a
Mission Bassin Minier
UMÍSTĚNÍ

oblast Pas-de-Calais
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2007 - 2012
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Postupné rušení trhu bezcelních obchodŧ (duty free) a rychlý nástup internetu zapříčinily zvýšený boj mezi turistickými destinacemi.
Nutným předpokladem k udrţení konkurenceschopnosti v tomto odvětví se stalo zajištění dlouhodobého pozitivního pohledu na region
Pas-de-Calais. Krajská rada zadala studii, která měla ukázat pohled na budoucnost regionu, tak jak si jej na základě nezávislého pohledu
představují místní občané: “Region Pas-de-Calais je neatraktivní, jeho zákoutí jsou však krásná. Ţijeme zde velmi rádi […], ale kdyţ jsme
na cestách, tak lidem neříkáme, odkud jsme, protoţe to je často rozesměje a dělají si z nás legraci!”
Cílem tohoto programu je přilákat návštěvníky a umoţnit jim, aby poznali region a setkali se místními lidmi. Program se nezaměřuje
pouze na podporu ekonomiky, ale také na umoţnění sdílení zkušeností mezi lidmi, vylepšení pohledu na region Pas-de-Calais a na
zvýšení sebevědomí místních obyvatel. Tento „vřelý“ marketing je zaloţen na lidských hodnotách.

Zaměření
Tento dobrý příklad se zaměřuje na potenciální turisty z Francie, či ze
zahraničí a na obyvatele departmentu Pas-de-Calais.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais samostatně iniciovala realizaci
dvou programů: „Pas-de-Calais, dalńí ráj na zemi” a program
„Greeter“.
Dalńí dva projekty jsou společným výsledkem spolupráce Krajské
rady oblasti Pas-de-Calais a institucí Nord Tourism, Nord-Pas de
Calais Tourist Board, Visit Kent / Kent Tourism Alliance a Kent County
Council: „the Big day out” a „Greet the World”. Ty jsou součástí
programu INTERREG IV – 2 Seas.

Rozpočet projektu “Greet the world” je 4,5 milionů Eur. 50% je
financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje a 50% ostatními
institucemi:
- Region Nord – Pas-de-Calais: 356,906€
- Department Pas-de-Calais: 477,540€
- Department Nord: 372,000€
- organizace Visit Kent: 587,296€
- Kent County Council: 434,658€
Program “Big Day Out” je finančně podporován z 50% Evropským
fondem regionálního rozvoje a z 50% departmentem Nord a Pas-deCalais a regionální radou (kaņdý přispívá částkou 5 tisíc Euro). Na
projektu pracují 3 lidé (za kaņdého partnera 1).

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Tento dobrý příklad zahrnuje celkem 4 programy:
„Pas-de-Calais, další ráj na zemi” je 7týdenní reklamní akce.
Jednou týdně byla otińtěna reklama v místním tisku a současně s tím
probíhala plakátová kampaň v paříņském metru. Mezi dubnem a
prosincem 2007 bylo také rozesláno 116 tisíc pohlednic.
Program Greeter: jedná se o plakátovou kampaň doprovázenou
reklamou v tisku, která podněcovala obyvatele, aby se stali tzv.
„greeters“, kteří budou vítat turisty. „Greeters“ jsou dobrovolníci, kteří
sdílejí společnou lásku k městu nebo regionu a jsou přátelńtí a
pohostinní. Po několik hodin provedou turisty městem a ti tak poznají
místní prostředí v unikátní formě, v perspektivě člověka, který zde ņije.
Greet the World (červenec 2009 – prosinec 2012): Tento program
zve obyvatele k oslavě vzniku unikátních muzeí Turner in Kent a
Louvre v Lens. Na tomto projektu se podíleli také organizace Visit
Kent / Kent Tourism Alliance a Kent County Council.
The Big Day Out: Obyvatelům bylo nabídnuto 20 tisíc volných
vstupenek do místních turistických atrakcí. Tento program běņí po
dobu 3 let. V roce 2010 vyuņilo této nabídky 70% lidí, kteří obdrņeli
nabídku volného vstupu.
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Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Díky programu „Pas-de-Calais, dalńí ráj na zemi” se počet návńtěvníků
internetových stránek kraje zdvojnásobil na 2 miliony. Během roku 2010
zaznamenaly regiony ve Francii pokles počtu turistů aņ o 20%, avńak v
Pas-de-Calais se toto číslo sníņilo jen o 8%. V polovině roku 2010
registrovala Krajská rada Pas-de-Calais 56 tzv. „Greeters“ a 306
návńtěvníků, kteří vyuņili jejich sluņeb.
Tato reklamní kampaň byla v roce 2007, na základě článků v tisku a
zpětné vazby od obyvatel a návńtěvníků, vyhodnocena jako úspěńná.
Jistě přispěla k pozitivnímu pohledu na region.
Na rok 2012 jsou plánovány průzkumy, jeņ by měly přinést výsledky o
změně vnímání regionu mezi obyvateli.
Contacts: Diana Hounslow, Director of the Tourism Committee of the
Pas-de-Calais
dhounslow@pas-de-calais.fr
Benoit Brocs, Technical advisor, Mission Bassin Minier
bbrocq@missionbassinminier.org
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Integrované středisko
profesního vzdělávání
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Tatabánya
UMÍSTĚNÍ

Tatabánya a okolí
[Maďarsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Středisko rekvalifikací (Maďarsko)

2005 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Místní samospráva iniciovala provedení reformy rekvalifikací a profesního vzdělávání, aby zajistila poţadovanou pracovní sílu
pro místní podniky. Na začátku byl proveden prŧzkum mezi 150 místními společnostmi ohledně základní strategie této reformy.
Následně bylo zaloţeno regionální integrované středisko profesního vzdělávání, které má v regionu silnou pozici.
Cílem je poskytovat odborné profesní vzdělání tak, aby odpovídalo poptávce místního trhu.

Zaměření
Z tohoto projektu těņí předevńím podniky působící v Tatabányi.
Informace o tomto programu jsou zájemcům předávány telefonicky, emailem, nebo často také při osobních rozhovorech. Asociace profesního
vzdělávání v Tatabánya-Oroszlány vydala publikaci propagující tuto
činnost.
Internetové
stránky
jsou
dostupné
na
adrese
(www.szakmatadunk.hu) a o tomto programu se dočtete také na
Facebooku.

Tato investice byla financována z evropských fondů (Operační program
rozvoje lidských zdrojů), státního rozpočtu a z prostředků města
Tatabánya. Zaloņení samotného centra stálo 2,81 milionů Eur, zatímco
1,68 milionů Eur bylo potřeba na nezbytné vzdělání učitelů a ńkolitelů a
na zařízení a celkový rozvoj.
Na řízení střediska se podílí základní ńkola v Tatabányi, střední
odborné učilińtě a vyńńí odborná ńkola, jeņ nemají na tento projekt
vyčleněný samostatný rozpočet.

Právní rámec a zúčastněné struktury

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu

Regionální integrované středisko profesního vzdělávání je neziskovou
organizací a bylo zaloņeno městem Tatabánya. Na činnosti centra se
podílí základní ńkola v Tatabányi, střední odborné učilińtě i vyńńí
odborná ńkola. Koordinátorem celého projektu je Asociace profesního
vzdělávání v Tatabánya-Oroszlány. Mezi dalńí zúčastněné instituce
patří místní hospodářské komory, komise místního rozvoje a
profesního vzdělávání, regionální úřad práce a Vyńńí odborná ńkola
moderních ekonomických studií v Tatabányi.

Středisko bylo v roce 2010 podpořeno dotacemi od 53 podniků. Větńina
z těchto společností má v programu zapojeno minimálně 1 nebo více
zaměstnanců.
Centrum jiņ zorganizovalo 5 vzdělávacích programů pro 100 účastníků.
Spolupráce s místními podniky je kontinuální. Například, kdyņ nově
zaloņená firma poptává techniky chemických oborů, tak středisko zahájí
akreditaci na tento obor a zařadí jej tak do své nabídky.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Posláním tohoto střediska je dosáhnout celoņivotního vzdělávání
prostřednictvím nabízených odborných a profesionálních rekvalifikací a
profesních ńkolení. Součástí samotné výstavby a rekonstrukce byla
příprava 1500 m2 ploch pro pořádání seminářů a 1500 m2 ploch pro
profesní vzdělávání.

Contact: Tamas Galgovics, Strategic manager
Galgovics.Tamas@tatabanya.hu

Podniky, které poptávají novou pracovní sílu, mohou toto středisko
kontaktovat a sdělit své poņadavky. Centrum tedy nabízí vzdělávání
v závislosti na poptávce místního trhu tak, aby ji uspokojila. Důleņitou
úlohu ve spolupráci podniků a střediska hrají regionální hospodářské
komory a komise místního rozvoje a profesního vzdělávání.
Větńina vzdělávacích činností je realizována 5 místními středními
ńkolami (v rámci veřejné výuky). Jsou poskytovány také rekvalifikační
programy pro nezaměstnané a profesní ńkolení pro zaměstnance
některých společností.
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Investice ve městě Rybnik
s osvobozením od daní
PROJEKTOVÝ PARTNER

ACOM Polsko
UMÍSTĚNÍ

město Rybnik, Slezsko
[Polsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2003 - 2018

Pracovníci ve firmě Tenneco Automotive v průmyslové zóně
v Rybniku (Polsko)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Město Rybnik schválilo nařízení týkající se osvobození od placení daní z nemovitostí pro investory, kteří zde investují před 31.
prosincem 2013 tak, aby přispělo k udrţitelnému rozvoji města a k přilákání nových podnikŧ.

Zaměření
Osvobození od placení daní je určeno nově příchozím investorům.
Město a jeho obyvatelé budou mít následně prospěch z těchto investic.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Město Rybnik přijalo 29. června 2011
podmínkách veřejné podpory podnikatelům.

rezoluci o

podrobných

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Nařízení týkající se osvobození od placení daní vejde v platnost 31.
prosince 2013. Kritéria této podpory jsou následující:
Výše investice

Doba osvobození

Termín pro
dokončení investice

€240,000,000

9 let

31. 12. 2018

€24,000,000

3 roky

31. 12. 2017

€7,200,000

2 roky

31. 12. 2016

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Od roku 2003 se v průmyslových areálech ve městě Rybnik usídlilo 18
malých a středních podniků. Celkově investovaly 5,37 milionů Eur.
Pouze 2 firmy vńak vyuņily této podpory osvobození od daní.
Dohromady vytvořily 62 nových pracovních míst.
Contact: Maciej Puzon, ACOM Poland Expert
maciej.puzon@gapp.pl
gospodarka@um.rybnik.pl

Investoři jsou jiņ od roku 2003 podpořeni touto daňovou výhodou dle
výńe jejich investice a počtu pracovních míst, která vytvoří:
- za investici v minimální výńi 25 tisíc Eur nebo za vytvoření 30
pracovních míst získá investor osvobození od daní z nemovitosti na
dobu 10 let.
- za investici v minimální výńi 75 tisíc Eur nebo za vytvoření 15
pracovních míst získá investor 50% slevu na dani z nemovitosti na
dobu 10 let
- za investici v minimální výńi 25 tisíc Eur nebo za vytvoření 5
pracovních míst získá investor jistou slevu na dani z nemovitosti na
dobu 10 let.
Tyto výjimky se týkaly firem ze 4 průmyslových parků v Rybniku.
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Projekt Nature 2000 –
Turistické zajímavosti
regionu Zasavje
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Labour Fund Zasavje /
Centrum regionálního rozvoje
UMÍSTĚNÍ

Region Zasavje
[Slovinsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Projekt Nature 2000 – turistické zajímavosti regionu Zasavje (Slovinsko)

2008 - 2009
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Vzhledem k faktu, ţe region Zasavje nebyl příliš zajímavý pro turisty a cestovní ruch zde nebyl příliš rozvinut, tak se Centrum
regionálního rozvoje rozhodlo realizovat projekt podporující rozvoj turistiky.

Zaměření
Projekt přispívá místnímu regionu, návńtěvníkům a společnostem
působícím v cestovním ruchu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Tento dobrý příklad byl realizován Centrem regionálního rozvoje,
který na něm spolupracoval s místními obcemi. Do projektu se navíc
zapojily dalńí nevládní organizace, pořadatelské společnosti a dalńí.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Bylo realizováno několik aktivit:
- Hlavní činností bylo vypracování strategického dokumentu
pojednávajícím o rozvoji cestovního ruchu v regionu Zasavje do roku
2013. Byl zanalyzován současný stav cestovního ruchu a byl
vypracován seznam příleņitostí spolu s jejich vyhodnocením. Byly
identifikovány hlavní problémy rozvoje cestovního ruchu v regionu
Zasavje, jako jsou například chabé odborné vzdělání aktérů nebo
nevhodné marketingové aktivity. Na základě těchto informací
Centrum regionálního rozvoje definovalo hlavní postupy při rozvoji
turistiky, které budou následně představovat odrazový můstek
k budoucímu rozvoji produktů pro turisty a programů: kulturní a dalńí
společenské akce, poznávání venkovského ņivota.
- Byly také vypracovány strategické směrnice projektu Nature 2000
v regionu Zasavje. Byly vytipovány 4 nejzajímavějńí území a hlavní
potenciály rozvoje, jako jsou venkovská eko-turistika, venkovské
kulturní dědictví, případně exkurze za kulturním a přírodním
bohatstvím regionu.
- Publikace průvodce po regionu Zasavje (úplně první, která o
regionu kdy vyńla).

- Organizace mnoha seminářů: zařazení hornického dědictví do
nabídky pro turisty, tvorba nových programů (např. zdravotní turistika)
a aktivní účast nevládních organizací při rozvoji cestovního ruchu v
regionu Zasavje.
- Během „Letní ńkoly“ byla zřízena tematická stezka „Gverk“, která
umoņňuje vidět vńechny pozůstatky po hornické činnosti v regionu
Zasavje. „Letní ńkola“ probíhala v roce 2009 a byla součástí projektu
ReSource, který je zaměřen na hledání příleņitostí pro bývalé hornické
regiony. Během „Letní ńkoly“ vytvářeli slovinńtí studenti grafické a
konceptuální návrhy tematické stezky Gverk. Centrum regionálního
rozvoje dohlíņelo na to, aby bylo do nabídky pro turisty zahrnuto také
průmyslové a hornické dědictví.
Celková výńe nákladů na tento projekt byla 150 tisíc Eur. 85% z této
částky bylo financováno z Evropského fondu regionálního rozvoje
(127,5 tisíc Eur) a zbylých 15% pocházelo z prostředků třech měst
regionu Zasavje: Zagorje ob Savi, Trbovlje a Hrastnik (22,5 tisíc Eur).

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Projekt Nature 2000 – turistické atrakce regionu Zasavje je prvním
projektem v oblasti cestovního ruchu v regionu Zasavje.
Vypracované směrnice pomohou městům a regionu při tvorbě
územních plánů a také při budoucí realizaci investic do turistiky. První
průvodce po regionu Zasavje, suvenýry a tvorba značky „Ve třech
krásných údolích“ by měly přispět k podpoře rozvoje cestovního ruchu.

Contact: Stasa Baloh Plahutnik, Head of the business incubator at
the Regional development Center Zasavje
stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si

- Tvorba reklamní značky „Ve třech krásných údolích“, jenņ bude
hlavním logem propagace turistiky v regionu Zasavje. Centrum
regionálního rozvoje vypracovalo směrnici, jak mají v rámci této
značky vypadat suvenýry, akce, restaurace, ubytovací zařízení a
dalńí produkty pro turisty.
- Prvním konkrétním suvenýrem regionu Zasavje se stala
společenská hra, jejímņ smyslem je umoņnit hráčům poznat region
Zasavje. Hráči pouņívají mnoho karet, které obsahují krátký popis
hlavních památek regionu Zasavje.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Nový model
uceleného
udrņitelného rozvoje
hornických oblastí
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

město Laviana / provincie Asturie
UMÍSTĚNÍ

Provincie Asturie
[Ńpanělsko]
ČASOVÉ OBDOBÍ

Sídlo Vědeckotechnologického parku Gijón (Ńpanělsko)

2006 - 2012
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Tento nový model rozvoje byl vypracován, aby zmírnil hlavní problémy hornických oblastí: vysoká míra nezaměstnanosti a závislosti na
sociálních dávkách, potřeba prŧmyslové diverzifikace, zhoršující se ţivotní prostředí a nedostatek podnikatelské tradice a pozemkŧ pro
investory. Cílem je vytvořit alternativní nová pracovní místa a podpořit obnovu prŧmyslu prostřednictvím ekonomických činností
s přidanou hodnotou.

Zaměření
Tento program přispěje k lepńí hospodářské situaci a ņivotnímu
prostředí, k zakládání nových firem a k poskytnutí grantů studentům na
jejich dalńí vzdělání.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu

Právní rámec a zúčastněné struktury
Iniciátorem tohoto dobrého příkladu je ńpanělský stát.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
4 metody:
- Oţivení hornického regionu
Budou realizovány projekty na obnovu regionu a budou
uskutečňována setkání místních představitelů u kulatého stolu.
- Dotace na rozvoj infrastruktury
Tato činnost zahrnuje výběr projektů, kontrolu provádění a hodnocení.
Poskytnutí dotací jednotlivým regionům závisí na situaci jejich
pracovního trhu a na počtu zruńených pracovních míst v těņebním
průmyslu během let 1998 – 2005 a 2006 – 2012. Finanční příspěvky
pokrývají celkové náklady. Poskytnutí financí v letech 2006 – 2010
bylo následující: 75% z prostředků státního rozpočtu a 25% ze zdrojů
provincie Asturie. Během let 2005 – 2010 bylo investováno 57,3
milionů Eur na 33 projektů:

Plocha (m )

Počet

Částka (€)

Rozvoj pozemků

1.516.394

17

43.684.745

Studie

688.623

10

1.176.840

Ceiling

19.903

6

12.516.120

Celkem

33

57.377.707

2

- Subvence na firemní investice
Dotace jsou přednostně poskytovány městům, která byla nejvíce
zasaņena těņební činností. V tomto ohledu existují 3 úrovně podpory:
100%, 50% a 25%. Hlavním kritériem při rozhodování o výńi dotace
jsou počet zruńených pracovních míst a celkový úbytek ekonomické
aktivity kvůli restrukturalizaci hornického průmyslu.
- Vzdělávání a studijní granty
Tento model se soustředí na profesní vzdělávání a snaņí se vyuņít
výhod spojení mezi investičními projekty a vzděláváním. Studijní granty
jsou přednostně směrovány studentům, kteří mají svým zaměřením
blíņe těņebnímu průmyslu.
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Celkový rozpočet na roky 2006 – 2012 je 2,88 milionů Eur. 55%
prostředků je věnováno na rozvoj infrastruktury, 35% na investiční
projekty a 10% na vzdělávání. Vńechny náklady jsou financovány
z národních veřejných zdrojů.

Mezi roky 2006 a 2010 bylo podpořeno 253 investičních projektů a bylo
vytvořeno téměř 3 700 pracovních míst. Důleņitým oborem v tomto
procesu byl sektor informačních a komunikačních technologií (ICT),
který zvýńil svůj finanční obrat a počet pracovních příleņitostí. Hornický
region těņil z tohoto růstu a podařilo se mu přivést společnosti, jako
například CAPGEMINI a Informática El Corte Inglés.
Hlavními faktory, které přispěly k usídlení těchto společností v regionu,
byly rozvoj infrastruktury a dotace investičních projektů. Například
v regionu Nalón byly postaveny kancelářské budovy pro firmy z oboru
ICT a byly uskutečněny masivní investice do projektů střediska ICT, či
vývoje softwaru.
Příklad rozvoje infrastruktury
Projekt

Plocha (m )

Finance 2005-2010 (€)

kancelářská budova pro ICT
podniky, San Martín del Rey
Aurelio (region Nalón)

6.226

4.785.522

2

Příklady investičních projektŧ
Společnost

Obor činnosti

Investice (M€)

Projekt

CAPGEMINI ESPAŇA programování
S.A.

7,8

vývoj
softwaru

INFORMATICA EL
telekomunikace
CORTE INGLÉS, S.A.

3,3

centrum ICT

Co se týče míry nezaměstnanosti v těchto oborech, tak v období 2006 –
2009 byl zaznamenán pokles o 2,5%, coņ je stále o něco horńí neņ byl
průměr sníņení počtu nezaměstnaných v celém regionu (3,7%).

Mines in the
government of Principality of Asturias
carolina.morillacernuda@asturias.org
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Regionální park
Greenheart
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Wigan
UMÍSTĚNÍ

okres Wigan
[Spojené království]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Regionální park Greenheart (Spojené království)

2006 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Během 20. století za sebou zanechala transformace ekonomiky ve Wiganu opuštěné industriální oblasti, tzv. brownfieldy. Kdyţ
tyto bývalé hornické a prŧmyslové areály ztratily svou ekonomickou dŧleţitost, tak jiţ nebyly pro zdejší obyvatele ničím zajímavé.
Město Wigan se rozhodlo vytvořit regionální park Greenheart, a díky tomu rekultivoval tyto plochy a vytvořil zde novou krajinu.
Tento projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu regionu a tvorbu pozitivního pohledu na toto území, coţ by mohlo přilákat
potenciální nové podniky a mladé talenty do regionu. Tento park přispívá k budoucímu rŧstu a regeneraci území, které se tím
stalo atraktivnějším místem pro ţivot.

Zaměření
Ze vzniku regionálního parku Greenheart těņí více skupin:
- Místní obyvatelé a návńtěvníci vyuņívají tento park;
- Nově příchozí lidé zde mohou nalézt velmi kvalitní ņivotní prostředí;
- Absolventi univerzit mají moņnost získat nadstandardně placená
pracovní místa
- Budoucí podnikatelé mohou těņit z dostupnosti mnoņství vzdělaných
lidí.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Projekt regionálního parku je iniciativou města Wigan.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
- Poskytnutí rekreačního a volnočasového prostoru, který je
vyuţíván místními občany a návštěvníky nejen z regionu. Místní
obyvatelé mají příleņitost k vyuņití velmi hodnotných ploch a ke
zdravému ņivotnímu stylu. (procházky po lesích, orientační závody,
cyklistika, jízda na koni, plachtění, závody na lodích atd.).
- Poskytnutí ekonomických výhod pro místní společnost. Park
Greenheart vytváří přímá pracovní místa v rekreačním sektoru a
přispívá k dalńímu ekonomickému růstu regionu díky zapojení do
dodavatelského řetězce. K vyuņití příleņitostí, které nabízí,
vypracovalo město Wigan program „Návrat k práci“, který se zaměřuje
na rekvalifikace, jeņ se řídí poptávkou místních firem, a podporu
nezaměstnaným při hledání pracovního místa v regionu Manchester.
Tento program se snaņí najít zájemcům práci a zohledňuje
kvalifikační poņadavky nových i jiņ zde působících firem při
vyhledávání díky třídění klientů na základě daných poņadavků.
V minulosti museli absolventi univerzit hledat lépe placené pracovní
příleņitosti mimo Wigan. Aby si region udrņel tyto talenty na svém
území, tak spolu s městem Manchester realizoval marketingové
aktivity k přilákání podniků z Velké Británie i ze zahraničí. Park začala
propagovat Agentura místních investic z Manchesteru (MIDAS),
jejímņ cílem je zajistit vysokou míru nových investic a pracovních míst
v regionu.
- Podpora rozvoje udrţitelného společenství. Park spojuje několik
důleņitých míst rozsáhlou sítí stezek. Zlepńení cest pro pěńí,
cyklostezek a chodníků poskytlo kvalitní a výhodné spojení mezi
průmyslovými, kulturními a obytnými zónami v celém regionu.
Greenheart také podporuje myńlenku na sníņení podílu emisí
v ovzduńí, jelikoņ je zapojen do programu Carbon Challenge. Na
bývalém těņebním území budou vystavěny pasivní energetické domy.
Město Wigan a jeho partneři rozvíjí program na podporu místního
hospodářství a jeho dalńí diverzifikaci tak, aby zde existovala i
nabídka energeticky úsporné výstavby.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Dále také poņadují příslib od stavebních firem, aby zaměstnávali místní
obyvatele.
Greenheart je strategickou vizí, jenņ spojuje mnoho samostatných
menńích celků zeleně v jeden rozsáhlý regionální park. Greenheart je
tedy souhrnem malých projektů s vlastními rozpočty:
Částka

Zdroj
Agentura regionálního rozvoje severozápadu

£145,106

„Homes and communities agency“

£1,241,894

Evropský fond regionálního rozvoje

£725,000

Soukromé zdroje (různé)

£75,000

Program hornického regionu Severozápad

£263,574

„Working Neighbourhoods“

£133,700

Fond pracovních příleņitostí

£254,000

Fond regenerace hornického území

£30,000

„Heritage Lottery Fund“

£64,000

Město Wigan – plán místní dopravy

£435,000

Celkově

£3,367,274

Program města Wigan „Návrat k práci“ je financován díky dotacím ze
státního rozpočtu. Na tento projekt bylo na 3leté období vyčleněno 25
milionů Eur.
Na projekty nízkoenergetické výstavby nebyly alokovány ņádné
konkrétní subvence. Z tohoto důvodu tyto výdaje zatěņují samotného
developera.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Projekt Greenheart parku pomohl k dosaņení lepńího vzhledu okresu
Wigan. Region nyní nabízí příznivé podmínky pro podnikatele, kvalitní
ņivotní prostředí, které přispívá k vyńńímu ņivotnímu standardu
místních obyvatel a k jejich větńímu zapojení do hospodářského
procesu.
Program „Zpět do práce“ měl významný vliv na místní ekonomiku mezi
roky 2008 a 2011:
rekvalifikace 3 803 osob; 890 nezaměstnaných získalo novou práci;
bylo podpořeno1 063 podniků; bylo zaloņeno 266 nových podniků.
Contact: Susan Gambles, Head of Regeneration Agency
s.gambles@wigan.gov.uk
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY

Krajinný park Emscher a
údolí řeky Emscher
PROJEKTOVÝ PARTNER

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen
UMÍSTĚNÍ

metropolitní region
Porúří
[Německo]
Přírodní park Emscher (Německo)

ČASOVÉ OBDOBÍ

1989 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Těţký prŧmysl dominoval v regionu po dlouhá léta. Vzestup a pád těţebního a ţelezárenského prŧmyslu, dramatický rŧst
urbanistické zástavby a změny počtu obyvatel zapříčinily vznik území o mnoha rŧzných identitách. Místní prostředí bylo
rozděleno na několik rŧzných typŧ, které se často zdály být bez návaznosti a celkově vykazovaly nízkou kvalitu. Krajinný park
Emscher, jako součást celkové regionální strategie na podporu strukturálních změn v metropoli Porúří, se zaměřil na obnovení
krajiny, která byla utvářena hornickou činností, a na vtisknutí nové identity tomuto území.

Zaměření
Z projektu krajinného parku těņí více skupin:
- Místní obyvatelé a návńtěvníci vyuņívají lepńího ņivotního prostředí,
volnočasových aktivit a kulturních akcí;
- Metropolitní území Porúří, jehoņ atraktivnějńí vzhled můņe přivést
nové investory a nové talenty do regionu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Tento projekt byl od roku 1989 do roku 1999 rozvíjen v rámci činnosti
organizace IBA. Emscher Park byl zaloņen jako agentura rozvoje. Ta
byla financována spolkovou zemí Severní Porýní - Vestfálsko. Jednou
z úloh agentury bylo zmobilizovat partnery na rozvoj projektu a jeho
realizaci. IBA Emscher Park působil jako řídící struktura na různých
politických a administrativních úrovních.
Nyní je Krajinný park Emscher dále rozvíjen v rámci regionálních
partnerství, která zahrnují 20 obcí, 2 okresy, 3 vyńńí administrativní
celky, region Porúří, spolkovou zemi Severní Porýní – Vestfálsko a
soukromé organizace.

Tento systém bude změněn, a z řeky Emscher se stane přírodní tok
díky vybudování nové kanalizace o délce 400 km, coņ je plánováno do
roku 2020.
- Ostrov Emscher v centrální část údolí přivítal v roce 2010
mezinárodní výstavu vizuálního umění. Bylo pozváno 24 umělců, aby
představili svou práci, a aby se seznámili s dramatickými krajinnými
změnami, které zde proběhly v posledních letech.
Projekt přírodního parku byl podpořen několika dotacemi ze státní
pokladny. Spolková země Severní Porýní – Vestfálsko vytvořila na
rozvoj parku speciální dotační program „Ökologie – Programm –
Emscher - Lippe“. Tento program existuje jiņ 20 let a jeho roční
rozpočet je okolo 20 milionů Eur.
Dotace také poskytly některá ministerstva SRN: ministerstvo výstavby
a urbanizace, ministerstvo ņivotního prostředí, ministerstvo kultury a
dalńí instituce i ze soukromého sektoru. Během posledních 10 let se
odhaduje, ņe bylo investováno okolo 2 miliard Eur. V ročním rozpočtu
organizace IBA, jenņ je řídící strukturou projektu parku, jsou zahrnuty i
náklady na zaměstnance.
Příklady investic

Prŧběh, obsah a finanční stránka
2

Krajinný park Emscher se rozkládá na plońe o celkové rozloze 450 km
a je tak největńím parkem tohoto druhu v Evropě. V parku se nachází:
- Síť cyklostezek: Cyklotrasa Emscher. Některé trasy byly postaveny
na bývalém ņelezničním svrńku.
- Sloučení 19 průmyslových oblastí a specifické flóry a fauny vytváří
velmi zajímavé prostředí. Rozsáhlá území byla po ukončení těņebního
a ocelářského průmyslu zanechána jako skládky odpadů, ale ne na
dlouho, protoņe příroda tyto rány rychle zacelila. Vyrostly zde rostliny a
usadila se zde zvířata, která neměla problém se adaptovat na
nepříznivé podmínky kamenitých území. Návńtěvnické centrum nabízí
turistům prohlídky s kvalifikovaným průvodcem.
- Jednou z dominant krajinného parku je halda Hoheward.
- Koryto řeky Emscher, která prochází středem parku, bude kompletně
přebudováno. Celý říční systém slouņí po celé století také jako odpadní
stoka.

Projekt

Rozpočet

Přebudování říčního systém

4.4 miliard Eur

Síť cyklostezek

100 milionů Eur během 20 let

Industriálně přírodní trasa

0.5 milionů Eur

Dominanta na haldě Hoheward

24 + 6 milionů Eur

Mezinárodní výstava vizuálního umění

5 milionů Eur

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Tento park přivítá kaņdoročně několik milionů návńtěvníků.
Jedním z pozitivních ukazatelů je to, ņe výstavba nové krajinné
infrastruktury vytvořila klíčový a rozhodující prvek pro úspěńnou
přihláńku na projekt Hlavního města kultury v roce 2010. Tento úspěch
měl pozitivní vliv na cestovní ruch v regionu.
Contact: Heinz-Peter Schmitz Borchert, Managing Director of the
Science Park
sb@wipage.de
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE

3. TÉMA

Podpora tvorby klastrŧ
v hornických regionech
3. tematické setkání projektu PROSPECTS se uskutečnilo v Katowicích (Polsko) v dubnu 2011 a bylo zaměřeno na téma klastrů.

>Definice
Politiku a iniciativy tvorby klastrů lze chápat jako koordinované úsilí
ke zvýńení růstu a konkurenceschopnosti samotného regionu i
místních firem zapojených do klastrů, ale i dalńích zúčastněných
struktur.

>Hlavní otázky
Vńechny tematické zprávy, které byly představeny na tematických
setkáních, jsou členěny dle následující struktury:
• Příklad vyuţití metody klastrŧ:
• Cíle tohoto příkladu:
•Umístění:
• Podrobný popis tohoto příkladu:

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

• Počátek / Základ činnosti
- Zaměření
- Časové období (počátek a konec, pokračování)
- Zúčastněné struktury / realizace
- Průběh a podrobný popis tohoto příkladu
(metodologie, nástroje)
- Právní rámec
- Finanční stránka (náklady, finanční plán, zaměstnanci)

• Hodnocení:
- Dosaņené výsledky (např. ukazatele)
- Bylo jiņ dosaņeno vytyčených cílů?
- Hlavní faktory úspěchu
- Potíņe při realizaci

• Nabyté zkušenosti
• Jiné informace
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
3. TÉMA PODPORA TVORBY KLASTRŦ V HORNICKÝCH REGIONECH

>2 oblasti know-how
Klastry mohou být definovány jako skupina spolupracujících firem,
ekonomických struktur či institucí na určitém území, které rozvíjí
odborné postupy, sluņby, zdroje, dodavatelský řetězec a dovednosti
v některém z oborů. Jsou sice vzájemnými konkurenty, ale s pomocí
výzkumných a vývojových institucí a univerzit navzájem spolupracují za
účelem
zvýńení
produktivity,
inovativních
příleņitostí
a
konkurenceschopnosti. Záleņí jim na hospodářské prosperitě regionu a
firem, kterým umoņňují zvýńit jejich propagaci na trhu. Proto byla
tvorba klastrŧ uznána partnery projektu PROSPECTS jako klíčový
element ekonomického rozvoje.
Tři z projektových partnerů (SMOOK Karviná, ACOM Polsko a město
Laviana) se rozhodli k prezentaci politiky regionálních klastrŧ, a to ke
koordinovanému úsilí vedoucímu k růstu a konkurenceschopnosti
klastrů v regionu, zapojení firem do klastrů, vládní a/nebo výzkumné
struktury.

Ostatní partneři představili zprávy o oborových klastrech zaměřených
na rŧzné sektory: kovozpracující průmysl, plastikářský průmysl, vývoj
nových materiálů, ekologicky ńetrné technologie a energetika, a nová
digitální média. Představené klastry se zaměřovaly zejména na
materiály, ale také na vyuņití nových technologií. Důleņité jsou také
inovace a ekonomická diverzifikace.
Implementace nových inovativních ekonomických systémŧ, jako
jsou klastry, jsou velkým úspěchem v těchto bývalých hornických
oblastech.
Klastry se snaņí díky tvorbě nové vize změnit pohled na regiony, které
kvůli těņbě uhlí ztratily na atraktivitě. Partneři předevńím zmiňovali
zkuńenost města Houthalen – Helchteren, které se zaměřilo na
přeměnu odpadů na znovu vyuņitelný materiál, coņ se dá pokládat za
transformaci slabiny na přednost. Tento dobrý příklad v Houthalen –
Helchteren také zahrnuje důleņitou úlohu veřejnosti na účasti v tomto
projektu. Mix ekonomických a sociálních aspektů je také jedním
z klíčových faktorů jeho úspěchu.

>Schematická síť dobré praxe

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen
Město Wigan

Podpora tvorby klastrů v hornických regionech

Město Laviana

Představené dobré příklady jednotlivých partnerů

Labour Fund Zasavje
ACOM Polsko
Město Tatabánya
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais
SMOOK Karviná
Město Houthalen-Helchteren
ACOM Francie
Témata a podtémata
1. Politika klastrů
Místní nástroje
2 Oborové klastry
Hutnictví
Nové digitální technologie
Ekologicky ńetrné technologie a energetika
Vývoj nových materiálů
Plastikářský průmysl
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
3. TÉMA PODPORA TVORBY KLASTRŦ V HORNICKÝCH REGIONECH

CD2E – Klastr podniků
zabývajících se rozvojem
ekologicky ńetrných
technologií
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNI EXPERT

ACOM Francie / CD2E
UMÍSTĚNÍ

Loos-en-Gohelle, region Nord – Pas-de-Calais
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Centrum CD2 - Loos-en-Gohelle (Francie)

2002 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Centrum CD2E bylo zaloţeno v roce 2001 v severní Francii díky starostovi města Loos-en-Gohelle, panu Jean-François
Caronovi. Ten měl zájem na tom, aby se změnilo bývalé hornické území, kde probíhají „neperspektivní činnosti“ na území
s prostorem pro „trvale udrţitelné činnosti“ a tím by tedy region přispěl k rozvoji severní Francie zejména díky rozvoji nových
ekologicky šetrných technologií.
Klastr CD2E je evropským regionálním odborným centrem, které pŧsobí v místním podnikatelském prostředí, a které slouţí
k rozvoji ekologicky zaměřených podnikŧ v severní Francii. Cílem je vytvořit odborné centrum podporující inovace a spojující
místní instituce, podniky a laboratoře za účelem vytvoření konkurenceschopného prostředí.

Zaměření
Hlavní zaměření tohoto klastru představují ekologické podniky
(zabývající se ekologickými řeńeními – ekologické produkty a sluņby) a
centra výzkumu a vývoje, která mají určité kompetence v oboru
ekologicky ńetrných technologií.

Právní rámec a zúčastněné struktury

• Centrum CD2E koordinuje projekt „Sedimatériaux“, který podporuje
vznik nových metod zpracování a recyklace sedimentů, a poskytuje
operační řídící nástroje pro manaņery přístavů a říčních toků;
• Podpora zakládání nových klastrů;
• On-line informace prostřednictvím internetových stránek centra CD2E.

Na rozvoji klastru se podílí regionální rada, místní obce, francouzská
vládní agentura, Evropská unie, CD2E, soukromé podniky a
laboratoře. CD2E, jenņ je koordinátorem projektu, věnuje tomuto
projektu mnoho času.

Centrum CD2E je financováno z regionální rady (45%), francouzské
vlády (15%), Evropské unie (25%) a příspěvků podniků (15%). Více neņ
200 společností se podílí na financování CD2E.
Roční rozpočet centra je přibliņně 2,4 milionů Eur. V roce 2002 zahájilo
svou činnost s 5 zaměstnanci, v roce 2010 jich zaměstnávalo jiņ 19.

Prŧběh, obsah a finanční stránka

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu

Činnost centra CD2E se soustředí na 3 hlavní oblasti:
- poskytovat znalosti o ekologicky ńetrných technologiích;
- podporovat rozvoj ekologicky zaměřených podniků;
- posilovat rozvoj území a kompetence řídících struktur.
Bylo realizováno mnoho projektů:
• Organizace Evropského kongresu o ekologických technologiích od
roku 2007: www.eco-technologies.org;
• Uspořádání Evropské soutěņe v ekologických inovacích;
• Vybudování předváděcí místnosti ekologických materiálů: ta je nyní
ve výstavbě v budově CD2E a bude poskytovat odborné ńkolení a
informace o ekologických materiálech v Evropě;
• Podílení na výstavbě speciální budovy vyuņívající specifické
ekologické ńetrné materiály;
• Vedení a spolupráce na evropských projektech ekologických staveb
a inovací. Například CALGREST je evropským projektem, který
zahrnuje 34 partnerů z celé Evropy a zaměřuje se na sdílení a výměnu
znalostí při výstavbě ekologických budov;
• Platforma Life Cycle Analysis (LCA): tento nástroj je ve Francii
unikátní a je určen k podpoře inovativních ekologických podniků za
účelem hodnocení vlivů jejich produktů na ņivotní prostředí a
hodnocení pouņitých technologií s ohledem na efektivitu a ziskovost;
• Realizace platformy solárních panelů: tato solární platforma zahrnuje
22 instalovaných fotovoltaických panelů, na které bylo pouņito 10
různých technologií. Celkem budou ročně produkovat 66 000 kWh
výkonu a budou poskytovat výzkumnou, vzdělávací a poradenskou
činnost;

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Zde jsou některé výsledky centra CD2E:
• Počet schválených eko-inovativních projektů v severní Francii se po
zaloņení centra CD2E významně zvýńil.
• Byl zaznamenán rozvoj mnoha nových oborů a klastrů. Nejlepńím
příkladem je TEAM2, coņ je klastr v oboru recyklací, na jehoņ vzniku
centrum CD2E spolupracovalo. Byl také oceněn francouzskou vládou
za přínos ke konkurenceschopnosti regionu.
• CD2E v průměru podpoří zaloņení 10 nových společností ročně;
• Internetové stránky navńtíví kaņdý měsíc 20 000 návńtěvníků;
• Centrum je zváno na poskytování ńkolení o ekologicky ńetrných
materiálech po celé Francii;
• Činnost centra vyvolal zájem také v zahraničí (Brazílie, Mexiko,
Belgie, aj.);
• Centrum je uznáno na národní úrovni a je ve vedení jiné asociace
ekologických podniků zvané PEXE.
Hlavní faktory úspěchu byly:
• Vysoké investice jiņ od počátku: CD2E začínalo s 5 zaměstnanci;
• Centrum CD2E je opatrné před příliń rychlým růstem;
• 4 různé zdroje financování (vládní, regionální, evropské, soukromé);
• Mnoho času věnovaného harmonizaci a regulaci zúčastněných
struktur.

Contact: Hatice Anis, International Consultant at The Centre CD2E
h.anis@cd2e.com
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Klastr přeměny odpadu na
materiály a energii
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Houthalen-Helchteren
UMÍSTĚNÍ

Houthalen-Helchteren
[Belgie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2008 - dodnes

Přeměna
(Belgie)

odpadu

na

materiály

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Od roku 1970 bylo město Houthalen-Helchteren postupně přeměněno na území řídící odpadové hospodářství: Nachází se zde
druhá největší skládka odpadŧ ve Vlámsku a klasická spalovna odpadŧ. Spolu s negativními dŧsledky uzavření místního dolu
(v roce 1968) to přispělo k pohledu na město Houthalen-Helchteren jako na „území ničeho“, jako na „skládku“. První činnosti byly
provedeny soukromými firmami, které objevily moņnosti recyklací. Druhým důleņitým krokem byla účast místních aktivních sloņek, které
vystoupily proti nekontrolovatelnému skládkování a výstavbě nové spalovny odpadů. Třetím krokem bylo zapojení vlámské vlády, která je
zodpovědná za řízení odpadového hospodářství a remediaci půdy na svém území. To vedlo k politickému uvědomění, ņe město
Houthalen-Helchteren můņe přeměnit své slabiny na přednosti v rámci nového oboru čistých technologií. Tato transformace nepřispěla
pouze místnímu hospodářství, ale také vylepńila pohled na toto území a na jeho atraktivitu.

Zaměření
Ze vzniku tohoto klastru těņí několik skupin:
- Podniky působící v Campusu čistých technologií zvyńují svou
produktivitu
- Město Houthalen-Helchteren a celá vlámská ekonomika těņí z rozvoje
čistých technologií.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Projekt je iniciativou města Houthalen-Helchteren. Je podpořen
vlámskou vládou, která schválila, ņe se vńechny instituce zabývající se
čistými technologiemi usídlí v Houthalen-Helchteren. Město také
spolupracuje s vyńńími vzdělávacími institucemi a výzkumnými centry.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
V rámci rozvoje projektu bylo realizováno několik činností:
Implementace průmyslového projektu: „Uzavřený okruh“
REMO, vlastník původní velké skládky, připravuje plán na vyčińtění
areálu, kde se nachází 16 milionů tun odpadu. Pracuje na projektu
revitalizace skládky, který počítá v období 20 let s dvojím vyuņitím: 50
% odpadu bude přeměněno na materiály a 50 % odpadu na energii
díky nové plazma technologii.
Vytvoření specializovaného areálu: Campus čistých technologií
Na tomto území se nachází podnikatelský inkubátor a 5 hektarů ploch
pro dalńí rozvoj podniků. Z bývalého těņebního ńkolicího střediska se
stalo vzdělávací centrum čistých technologií. Bylo osloveno 150 firem,
aby se staly partnerem a uskutečnily přechod k novému vývoji, který je
zaloņený na městem vytvořené vizi.
Příprava rozvojové strategie
Pravděpodobně nejtěņńí části při tvorbě klastru je připravit správnou
strategii. Houthalen-Helchteren se drņí následujících principů:
• Stát se členem sítí jako je PROSPECTS;
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• Angaņovat se v regionálních iniciativách: regionální investiční
společnost LRM, provincie Limburg, atd.;
• Rozvíjet přímou spolupráci na projektech s partnerskými městy a
regiony: Gelsenkirchen (Německo), Donbas (Ukrajina), atd.;
• Dalńím krokem je zřízení mezinárodní sítě spojující areály čistých
technologií.
Zapojit místní obyvatele
Je nezbytné, aby se místní obyvatelé zapojili do nové strategie tvorby
klastrů. Musí vńak vidět výhody a musí být přesvědčeni o svém
zapojení jiņ v raném stádiu projektu. Mimo vyuņívání vńech místních
médií, realizuje Houthalen-Helchteren tyto činnosti:
• 3denní konference o odpadovém hospodářství;
• Zaloņení návńtěvnického centra, které slouņí ke komunikaci
s veřejností;
• Zřízení „Ambasadorů čistých technologií“: 15-16 dobrovolníků je
vyńkoleno, aby mohli veřejnost seznámit se současným stavem
čistých technologií;
• Vytvořit kulturní strategii: přilákat umělce, pořádat kulturní akce,
společenské události aj. Jejich práce můņe slouņit ke komunikaci
s veřejností.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Projekt v budoucnu:
• zvýńí produktivitu a posílí uplatnění společností z Campusu čistých
technologií na mezinárodním trhu;
• podpoří rozvoj čistých technologií v Houthalen-Helchteren a v celém
Vlámsku;
• pomůņe vytvořit 600 nových pracovních míst v následujících 20
letech.
Contact: Paul Boutsen, Manager of the Cleantech Campus
paul.boutsen@adact.be
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
3. TÉMA: PODPORA TVORBY KLASTRŦ V HORNICKÝCH REGIONECH

Klastry
v Moravskoslezském kraji
PROJEKTOVÝ PARNER / EXTERNÍ EXPERT

SMOOK Karviná / VŃB – Technická
univerzita Ostrava
UMÍSTĚNÍ

Moravskoslezský kraj
[Česká republika]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Letecký pohled na Vědeckotechnologický park u Technické
univerzity v Ostravě (Česká republika)

2001-2010
Pŧvodní záměr a cíle projektu

Moravskoslezský kraj byl v minulosti centrem dŧlního a hutního prŧmyslu a základnou těţkého strojírenství. V minulých dvou
desetiletích zaznamenal kraj velký pokles zaměstnanosti. Česká vláda si byla vědoma těchto problémŧ, a proto se stal kraj
prioritním regionem politiky regionálního rozvoje. Od roku 1990 bylo v regionu podpořeno mnoho projektŧ zaměřených na
regeneraci a restrukturalizaci. Od roku 2002 byla zvláštní pozornost v rámci regionální politiky věnována tzv. „klastrovému
přístupu“ v ekonomickém rozvoji.

Zaměření
Je zde několik příjemců:
společnosti se těńí ze silnějńího spojení s jinými podnikateli a
akademickým světem

-

Klastry vńeobecně ovlivňují vývoj regionální ekonomiky a nabízí
tak nové pracovní příleņitosti pro místní lidi.

První Moravskoslezský klastr byl zaloņen s nepatrnou částkou 12 tis.
Eur. V roce 2004 se hlavním zdrojem financování klastrů staly
strukturální fondy EU v rámci programů pro podporu klastrů.
Na národní úrovni byla skoro čtvrtina veřejné pomoci přidělena do
Moravskoslezského regionu:

Právní rámec a zúčastněné struktury
Rozvoj klastrů byl v regionu zahájen jako společná akce agentury
CzechInvest pro podporu zahraničních investic a regionálních
subjektů, kterými byly VŃB-Technická univerzita Ostrava, Sdruņení pro
obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje, RPIC-ViP s.r.o., Regionální
kancelář Karviná a krajský úřad. Rozvoj klastrů je podporován také
vnitrostátními orgány (Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Pilotní projekt “Identifikace odvětvových seskupení (klastrů) vhodných
k poskytnutí státní podpory na severní Moravě a ve Slezsku” byl
uskutečněn v roce 2002 ke zjińtění potencionálních klastrů v regionu.
První český klastr s názvem “Moravskoslezský strojírenský klastr” byl
zaloņen v roce 2003.
Při vstupu do Evropské Unie v roce 2004 země získala přístup do
Evropských fondů na podporu rozvoje klastrů. V letech 2004 – 2005
proběhla druhá fáze vyhledávání a identifikování klastrů
v Moravskoslezském kraji. V letech 2004 – 2006 začal první národní
program pro vývoj klastrů.
Regionální iniciativa ClusterNet (Síť klastrů) v Moravskoslezském kraji
byla zaloņena v roce 2006: Vedoucí klastru, zástupci univerzit a místní
kancelář se setkávají minimálně čtyřikrát ročně a předávají si knowhow klastrů k umoņnění přesunu nejlepńích praktik.
V roce 2008 byla zaloņena Česká klastrové asociace. Její role spočívá
ve vytváření dlouhodobých a kompetentních platforem pro iniciativu
vývoje klastrů v České Republice a aktivního rozhraní pro jejich
internacionalizaci. Se současnými 17 členy je vńak velmi omezený
prostor aktivit.
V průběhu let 2005 – 2008 bylo zaloņeno v moravskoslezském
regionu 8 regionálních klastrů. V následujících letech (2009 – 2010)
probíhal rozvoj zaloņených regionálních klastrů.
Počáteční a malou finanční podporu pro identifikaci klastů v
Moravskoslezském kraji poskytl krajský úřad Moravskoslezského
kraje. První studie klastrů byla připravena s podporou programu Phare
(před vstupní fond EU) s celkovou částkou 60 000 eur.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Dotace (milionŧ Eur)
Česká
republika

MS Kraj

Vytipování klastrů (2005-6)

1,32

0,26

Zaloņení klastrů (2007-8)

8,29

2,35

Spolupráce (2009-10)

30,52

7,24

Celkem

40,13

9,85

Program

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchy
Moravskoslezský kraj se stal českým lídrem ve vyuņití koncepce klastrů
na podporu lokálního rozvoje klíčového ekonomického sektoru.
V regionu bylo zaloņeno v krátkém časovém období ńesti let 9 klastrů,
které jsou zaměřeny na různé sektory: strojírenství, dřevařský průmysl,
IT, automobilový průmysl, vodíkové technologie, obnovitelná a
alternativní energetické zdroje atd. Ten nejdůleņitějńí měl v roce 2010
55 členů.
Vzhledem ke skutečnosti, ņe větńina klastrů byla zaloņena v posledních
3-5 letech, není moņné podrobně zhodnotit jejich dopad na regionální
ekonomiky. Avńak předběņné analýzy ukazují, ņe klastry hrají pozitivní
roli ve zvýńení inovačního potenciálu v regionální zaměstnanosti, růstu
sociálního kapitálu a na posílení propojení mezi průmyslem a
akademickým světem.
Zapojení technických univerzit do iniciativy klastrů a dlouhodobých
tradicí pro kooperaci různých hráčů v regionu jsou hlavními faktory
prezentovaného úspěchu v rozvoji klastrů v regionu.

Contact: Karel Skokan, Teacher at the Ostrava Technical University
karel.skokan@vsb.cz
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Skupina plastikářského
průmyslu na území Artois a
Vlámska
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNI EXPERT

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais /
ArtoisComm
UMÍSTĚNÍ

Artois, region Nord – Pas-de-Calais
[Francie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Artois Comm a jeho podpora klastrů (Francie)

1992 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Automobilový prŧmysl hraje od 70tých let 20. století ústřední roli v hospodářské přeměně bývalé hornické oblasti Nord – Pasde-Calais. Byl zde rozvinut plastikářský prŧmysl za účelem podpory výroby automobilových komponent, na které se vyuţívá
mnoho plastŧ.
Místní veřejné struktury regionu Artois se zaměřili při rozvoji ekonomiky na výzkum a vývoj. Výzkumná centra nabízí své sluţby
prŧmyslovým podnikŧ, včetně těch, které se zabývají výrobou plastŧ.
Cílem je tedy rozvoj ekologicky šetrného plastikářského prŧmyslu.

Zaměření
Klastr sdruņuje společnosti z plastikářského průmyslu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Na vzniku spolupráce mezi podniky vyrábějící plasty se podílely
samotné firmy z tohoto oboru. Ty byly poté podpořeny veřejnými
strukturami: Artois Comm, regionální instituce, Hospodářská komora
Bethune a technologická univerzita.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
V roce 1992 zaloņilo několik podniků středisko výroby plastů, aby si
mohly vyměňovat své zkuńenosti a pohledy na svou činnost. V roce
1998 oficiálně stvrdili své partnerství a spolupráci díky zaloņení
Skupiny plastikářského průmyslu na území Artois a Vlámska. V rámci
tohoto sdruņení je zahrnut také technický tým a poradce rozvoje
technologií.
Tento klastr se zaměřuje na podporu spolupráce mezi podniky,
posílení vzájemných sítí, rozvoj sdílení informací a propagace firem.
Také se podílí na organizaci „Inovativních dní“, společných akcí,
seminářů a obchodních setkání, které slouņí k naplnění vlastních cílů.
Hlavní náplní práce v roce 2010 byly výzkum a vývoj, průmyslová
činnost, internacionalizace, vzdělávání, ekonomické uvědomění a
komunikace.
Artois Comm financuje činnost klastru částkou ve výńi aņ 50 tisíc Eur
a zároveň nabízí této asociaci své sluņby.
Z předpokládaného rozpočtu na rok 2011 ve výńi 453 tisíc Eur obdrņí
klastr 202 tisíc Eur od regionální rady, 125 tisíc ze státního rozpočtu,
54 tisíc z programu INTERREG a 18 tisíc od Krajské rady oblasti Pasde-Calais.
Klastr je také financován z ročních členských příspěvků (275 Eur
v roce 2010).
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Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Tento spolek byl v roce 2007 označen státními a veřejnými strukturami
za expertní klastr plastů a stal se tak prvním klastrem, který obdrņel
finanční dotaci od regionální rady v roce 2011. Také byl označen jako
klastr podniků (organizací DATAR - Francouzská meziregionální
delegace územního plánování a konkurenceschopnosti regionů).
V současné době čítá 62 členů, zatímco v roce 2000 jich bylo pouze
19. Skupina organizuje ročně více neņ 100 studijních návńtěv podniků.
4 ze 7 společností dokončili projekt „5S“ (metodologie řízení pracovińtě,
která vyuņívá seznam 5 japonských slov, která začínají na „S“ a
znamenají: rozmístění, napřímení, systematické čińtění, standardizace
a udrņení).
Mezi 2 hlavní faktory úspěchu patří vzdělávací programy, které nabízí
potřebnou kvalifikaci dle poptávky firem a pracovní příleņitosti v tomto
oboru pro mladé obyvatele.

Contact: Pierre Ferrier, Chief Executive Officer Artois Community
pierre.ferrier@artoiscomm.fr
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Hutnický klastr kraje
Komárom-Esztergom
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Město Tatabánya /
Organizace ekonomického rozvoje v Tatabányi
UMÍSTĚNÍ

kraj Komárom-Esztergom
[Maďarsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Logo hutnického klastru (Maďarsko)

2008 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Kraj Komárom-Esztergom má bohatou prŧmyslovou historii. Od začátku 90tých let 20. století zde bylo zaloţeno několik
společností, jejichţ produkční činnost se zaměřuje na automobilový, strojírenský, elektronický prŧmysl a zpracování kovŧ.
Jedním z hlavních cílŧ hospodářského rozvoje kraje je posílení konkurenceschopnosti a podpora místních malých a středních
podnikŧ v přístupu na trh.

Zaměření
Ze zaloņení klastru těņí:
- Místní společnosti z oboru metalurgie: ty by měly být schopny zvýńit
svou produktivitu a posílit tak svou konkurenceschopnost;
- Obyvatelé: podnikatelské činnosti a regionální spolupráce by měly
zvýńit zaměstnanost a kvalitu ņivota na tomto území.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Zakladatelé klastru jsou:
• Organizace ekonomického rozvoje;
• Regionální fond na podporu místních podniků;
• Hospodářská komora regionu Komarom-esztergom;
• ITD Hungary – Agentura rozvoje investic a obchodu v Maďarsku.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Před zaloņením klastru proběhl předběņný průzkum a byla
uspořádána panelová diskuse pro hutnické podniky z kraje. Na
základě tohoto setkání byla 30 společnostmi podepsána deklarace.
Poté, v roce 2008, byl zaloņen Hutnický klastr kraje KomáromEsztergom a byl stvrzen podpisem zúčastěných členů. Zakládajících
firem bylo 10. Ve stejném roce byla vytvořena také internetová
stránka: www.femipariklaszter.hu.
Tento klastr je otevřeným sdruņením. Regionální organizace
(například hutnické firmy, veřejné struktury, nevládní organizace, aj.),
které akceptují dané cíle, uznávají členy klastru a povinnosti spojené
s placením členského příspěvku, se mohou k této asociaci připojit. Ta
také hledá moņnosti spolupráce s jinými průmyslovými sdruņeními a
obchodními organizacemi.
Klastr je veden vlastní řídící komisí. Management (5 osob) byl vybrán
samotnými zakladateli spolku.
Koordinátorem je Hospodářská komora regionu Komarom-Esztergom.

Pole působnosti je následující:
- Rozvoj místního odborného vzdělávání pro kvalifikovanou pracovní
sílu.
- Hledání vhodných dodavatelů z regionu pro členy sdruņení.
- Výzkumná a vývojová činnost členů.
- Monitorování veřejných zakázek (Evropské i národní fondy).
- Projektové řízení – projekty v rámci klastru.
Hutnický klastr bude poskytovat různé sluņby: internetové stránky
sdruņení a databáze, pravidelné konzultace, výměnu zkuńeností mezi
členy, spolupráce s agenturou ITD Hungary (monitorování veřejných
zakázek, komunikace s členy), informační „newslettery“ a dalńí sluņby
závislé na konkrétních potřebách členů.
Výhod členství v klastru je několik:
- zajińtění potenciálních nových odbytińť díky podpoře marketingových
aktivit
- sníņení určitých poplatků v případě některých druhů spolupráce.
- poradenská činnost týkající se regionálních a evropských fondů.
- efektivita v oblasti odborné regionální spolupráce s místními
strukturami, výzkumnými a vzdělávacími institucemi, hospodářskými
komorami a odbornými sdruņeními.
Klastr je stále ve fázi přípravy. Do této doby nebyl stanoven rozpočet
ani výńe členských příspěvků.
Odborná činnost spolku bude upřesněna ve fázi realizace. Prvotní
činnost organizace (způsoby, struktura, zaměstnanci, publikace, akce)
by mohla být financována z fondů Evropské unie. Přísluńné výzvy
k tendrům v Maďarsku jsou nyní zveřejněny.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Je příliń brzy na to, aby byla tato otázka zodpovězena, jelikoņ klastr
zatím nezahájil svou činnost. Zúčastnění aktéři vńak očekávají dobré
výsledky díky kvalitní spolupráci mezi řídící komisí a zakladateli.

Contact: Emese Halasz-Szantoi, Project Manager Economic
Development Organisation
szantoi.emese@gmail.com
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
3. TÉMA PODPORA TVORBY KLASTRŦ V HORNICKÝCH REGIONECH

Podpora tvorby klastrů ve
Slezsku
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

ACOM Polsko / Slezská polytechnická
univerzita
UMÍSTĚNÍ

Slezsko
[Polsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Slezská polytechnická univerzita (Polsko)

2005 - 2013
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Vŧdčí vliv těţby uhlí a hutnického prŧmyslu v hospodářství regionu oslabuje. Z tohoto dŧvodu místní veřejné struktury realizují
programy na podporu rozvoje nových ekonomických činností. Zpŧsobem ke zvýšení produktivity a posílení inovací v podnicích
je zintenzivnění spolupráce mezi sdruţeními, malými a středními podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi a strukturami na
podporu podnikání. Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti podnikŧ díky tvorbě oborových klastrŧ a spolkŧ a jejich
podpoře.

Zaměření
Zaloņení klastrů prospěje:
- podnikům: Ty budou schopny navázat spolupráci s dalńími firmami a
s výzkumnými a vývojovými institucemi. To by mělo posílit jejich
produktivitu;
- ekonomice celého slezského regionu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Proces tvorby klastrů ve Slezsku byl od začátku podporován místními
veřejnými strukturami. Hlavní program na podporu zakládání těchto
spolků započal v roce 2007. Velmi důleņitou roli v tomto hrály místní
agentury na podporu podnikání:
- Hornoslezská agentura restrukturalizace společností v Katovicích;
- Regionální agentura rozvoje ve městě Częstochowa;
- Regionální agentura rozvoje ve městě Bielsko-Biała.
Přítomnost vědeckých organizací je základní podmínkou při zvaņování
podpory klastrů z veřejných rozpočtů. Proto jsou univerzity a výzkumné
a vývojové instituce velmi důleņitým prvkem kaņdého takového spolku.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
První klastry ve Slezském vojvodství byly zaloņeny díky projektu
„Tvorba sítí sektorové spolupráce a podpora sdruņení ve Slezském
vojvodství”, který byl realizován mezi lety 2005 a 2008.
V současné době realizuje krajský úřad projekt „Management,
implementace a monitorování Regionální strategie inovací ve
slezském regionu" v rámci Operačního programu Lidský kapitál 2007 –
2013. V rámci tohoto projektu:
•Bylo vybráno 8 klíčových oblastí pro rozvoj regionu: zdravotnické
technologie, technologie pro obor energetiky a těņby, ekologicky
ńetrné technologie, informační a komunikační technologie, výroba a
zpracování materiálů, doprava a infrastruktura, nanotechnologie a
technologie pro strojírenství, automobilový a letecký průmysl.
• Od října 2010 bylo Centrem inovací a transferu technologií, které
sídlí na Slezské polytechnické univerzitě, vybráno 5 regionálních
koordinátorů.

Jejich práce zahrnuje následující činnosti:
- Identifikace potřeb podniků v oblasti inovací,
- Získávání partnerů z akademické sféry pro spolupráci,
- Představení moņností výzkumu a vývoje v k tomu zřízených institucích,
- Propagace nabídek vědeckých institucí podnikatelům,
- Iniciace spolupráce mezi organizacemi.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Jako výsledek projektu „Tvorba sítí sektorové spolupráce a podpora
sdruņení ve Slezském vojvodství“ byly v roce 2008 zaloņeny 3 klastry:
- MedSilesia – Slezský zdravotnický klastr
- Klastr ņelezniční dopravy
- Beskydská turistická organizace (BOT).
V roce 2011 působí v regionu jiņ 15 klastrů. Zaměřují se na různé druhy
činností (nové technologie, cestovní ruch, pasivní budovy, letecký
průmysl atd.) a vykazují různou úroveň rozvoje.
Činnosti koordinátorů dosud nebyly vyhodnoceny. Hlavní kritéria
hodnocení budou následující:
- Počet partnerství zaloņených k realizaci inovativních projektů,
- Počet klastrů podporovaných koordinátory,
- Počet projektů podporovaných koordinátory,
- Počet kontaktů s osobami reprezentující podniky, které jsou zapojené
do inovativních projektů.
Do března roku 2011 koordinátoři:
- uskutečnili více neņ 150 kontaktů s reprezentanty podniků a
vědeckých institucí zapojených do inovativních projektů,
- dokončili jednu formální dohodu o zaloņení a podpoře klastru
- podpořili 7 regionálních klastrů.
Hlavním faktorem úspěchu je různorodost aktérů a zejména účast
vědeckých institucí.
Contact: Slawomir Olko, Silesian Politechnika

slawomir.olko@polsl.pl
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Vývojové centrum nových
materiálů
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Labour Fund Zasavje /
Centrum regionálního rozvoje
UMÍSTĚNÍ

region Zasavje
[Slovinsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Znak Vývojového centra nových materiálů (Slovinsko)

2011 - 2020
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Region je tradičně prŧmyslovou a hornickou oblastí Slovinska s pŧvodní industriální strukturou, nízkým počtem venkovského
obyvatelstva a vysokou úrovní nezaměstnanosti. Vývoj nových inovativních produktŧ představuje milník v rozvoji regionu,
jenţ byl desítky let orientovaný zejména na těţební prŧmysl.
Záměrem vytvoření Vývojového centra nových materiálŧ je podpořit vývoj a výzkum nových materiálŧ, které umoţní získat
nové dovednosti a znalosti. Toho bude poté vyuţito u prŧmyslových podnikŧ a při rozvoji jejich nových činností vyuţívajících
právě tyto nově vyvinuté materiály.

Zaměření
Tento projekt bude podporovat produktivně technologickou aktivitu
podniků a pozitivně ovlivní jejich budoucí hospodářské výsledky.
Větńina z nich jiņ pracuje s různými chemickými, sklářskými,
keramickými a jinými materiály, zatímco dalńí pouņívají různé
materiály ve své produkci ve formě vedlejńích výrobků.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Centrum regionálního rozvoje, jenņ je místní neziskovou organizací, je
iniciátorem tohoto střediska nových materiálů.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Vývojové centrum nových materiálů je vytvořeno jako konsorcium 12
partnerů. Regionální centrum rozvoje je jedním z těchto členů.
Větńina z 12 partnerů působí v regionu Zasavje.
Centrum je strukturováno jako obchodní společnost zaloņená podle
přísluńných zákonů.
Společnost ručí zárukou v bance, coņ je nutným předpokladem
smluvního závazku. Podmínkou je také působnost v regionu po dobu
5 let od konce své hlavní činnosti. Navíc musí být 60% aktivit
realizováno v regionu Zasavje. Centrum je zaloņeno jako obchodní
společnost s horizontálně organizovanými pobočkami, ve kterých se
uskutečňují výzkumné, vývojové či investiční činnosti. Dalńí důleņité
aktivity, jako například podpora, produkce a marketing, jsou v
zodpovědnosti partnerů konsorcia.
Nově vyvinuté materiály (nanotechnologie, keramika, varisto
materiály) jsou vyuņívány novými způsoby a v činnostech, kde dosud
nebyly pouņity. Navíc jsou tyto nabyté dovednosti a znalosti
předávány členům konsorcia.
Celková částka za zřízení Vývojového centra nových materiálů bude
24,7 milionů Eur během období 4 let (2011 - 2014). Evropský fond
regionálního
rozvoje
a
ministerstvo
hospodářství
bude
spolufinancovat činnost střediska částkou 11 milionů Eur. Zbylou část
pokryjí zdroje podniků a členů Vývojového centra. Celkem bude
společnost zaměstnávat 45 pracovníků.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Očekávané výsledky jsou:
- Transfer znalostí a dovedností podnikům, které jsou členy
konsorcia, posílí jejich produkční činnost;
- Vytvoření nových, inovativních společností, jejichņ aktivity vykazují
vyńńí přidanou hodnotu, díky vyuņití nových materiálů;
- Podpora spolupráce mezi společnostmi a hospodářskými
komorami, obcemi, státem a dalńími institucemi;
- Posílení spolupráce regionu Zasavje s ostatními regiony ve
Slovinsku i v Evropě;
Vývojové centrum nových materiálů představuje společnost, která
kombinuje rozvojový potenciál různých firem (malé, střední, velké) a
zahrnuje spolupráci s podpůrnými strukturami. To je klíčovým
faktorem úspěchu.

Vývojové centrum nových materiálů (Slovinsko)
Contact: Stasa Baloh Plahutnik, Head of the business incubator at
the Regional development Center Zasavje
stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si
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Klastrová politika v Asturii
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Město Laviana / Agentura rozvoje a
inovací provincie Asturie (IDEPA)
UMÍSTĚNÍ

Provincie Asturie
[Ńpanělsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Agentura IDEPA (Ńpanělsko)

2002 - 2013
Pŧvodní záměr a cíle projektu
V prŧběhu 80tých let 20. století, kdy region bojoval s váţnými prŧmyslovými problémy, přijala regionální vláda politiku vedoucí
k revitalizaci a diversifikaci prŧmyslové struktury. To iniciovalo vznik struktur, které by se podílely na koordinaci hospodářství
v této oblasti. Za tímto účelem vznikla místní Regionální agentura rozvoje (1983). Tato instituce, dříve nazývaná IFR, je nyní
známá pod zkratkou IDEPA. Byla zaloţena, aby podporovala modernizaci a diversifikaci podnikatelského prostředí v Asturii díky
podpoře investic a krokŧ vedoucích k vyšší konkurenceschopnosti podnikŧ. Cílem klastrové politiky či „inovativních
obchodních spolkŧ“ je dosáhnout hlubší integrace a strukturalizace Regionálního systému na podporu inovací v provincie
Asturie.

Zaměření
Podniky budou vyuņívat této podpory, poté co jim klastry umoņní zvýńit
vlastní konkurenceschopnost, přístup na nové trhy a ke kvalitnějńím
zdrojům, posílit inovace a technologický rozvoj, uskutečnit společné
projekty atd. Oņiví se tak celková struktura regionálního průmyslu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Na realizaci klastrové politiky se podílí agentura IDEPA, provincie
Asturie a ńpanělská vláda.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Po roce 2002 se v Asturii uskutečnily první kroky pod záńtitou
Regionálního programu inovačních činností, který měl za cíl zaloņení 4
klastrů. Bylo vytipováno 8 oborů, ve kterých by mohly vzniknout tyto
sdruņení: výrobní průmysl, vzdělávání, energetika, námořní sektor,
dřevozpracovatelský průmysl, automobilové komponenty a chemický
průmysl.
Mezi roky 2007 a 2010 vypracovala IDEPA strategický plán na
spolupráci mezi těmito 8 obory a řídila činnost na podporu účasti
společností v těchto klastrech. Hlavní úlohou bylo vybrat společnosti,
které by byly lídry těchto asociací. Bylo rozhodnuto, ņe se této role
ujme Středisko výzkumu a vývoje.
Z původních 8 vybraných sektorů bylo vytvořeno 5 klastrů. Dalńích 6
jich bylo vytvořeno v jiných odvětvích (stavebnictví, cestovní ruch,
masný průmysl, aj.) Agentura IDEPA zahájila příjem ņádostí o podporu
těchto 11 klastrů jako jednu ze svých počátečních aktivit. Byla také
zaloņena Regionální síť klastrů, kterou podporuje agentura IDEPA, a
která se snaņí o získání financí z evropských fondů pro své členy.
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Program 2007-2013 na podporu klastrů, který byl vypracován
Ministerstvem průmyslu, cestovního ruchu a obchodu, podporuje
zakládání a posílení těchto spolků. V rámci tohoto programu byl zřízen
registr klastrů, který srovnává jejich práci a umoņňuje následné
hodnocení.
Během let 2007 – 2010 byl rozpočet agentury IDEPA na realizaci
klastrové politiky v Asturii 1 milion Eur ročně. V tomto období pracovaly
na projektu 3 osoby na plný úvazek.
Politika podpory inovativních obchodních spolků v Asturii není činnost
prováděná pouze regionální vládou Asturie a jejími podřízenými
institucemi. Inovativní obchodní spolky jsou součástí Plánu rozvoje
podnikání, který byl schválen ńpanělskou vládou.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Klastrová politika v Asturii je úspěńná ve tvorbě příleņitostí ke
spolupráci mezi soukromými podniky a mezi soukromými a veřejnými
strukturami. Celkově bylo zaloņeno 11 klastrů, z nichņ 4 jsou
hodnoceny ministerstvem průmyslu, cestovního ruchu a obchodu jako
excelentní. Nejrozvinutějńí klastry jiņ začaly tvořit své vlastní projekty.
Klíčovým faktorem úspěchu bylo vybrání vedoucích struktur
jednotlivých klastrů a příslib společností ke své účasti v nich.

Contact: Jaime Fernandez Cueita, Manager of Innovation and
Internationalization of IDEPA
jaime@idepa.es
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Klastr nových digitálních
technologií
PROJEKTOVÝ PARTNER

město Wigan
UMÍSTĚNÍ

okres Wigan
[Spojené království]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Nové studio BBC v Salford Media City (Spojené království)

2009 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Klastr nových digitálních technologií byl zaloţen jako odpověď na zjištění instituce „Manchester Independent Economic
Review“ (MIER), která došla k závěru, ţe region zaostává v produktivitě vzhledem k velikosti místního hospodářství. Hlavním
problémem byl nedostatek inovací v prŧmyslové či obchodní činnosti. Z tohoto dŧvodu bylo zaloţeno mnoho klastrŧ, jejichţ
smyslem bylo posílit spolupráci mezi podniky a podpořit inovace a jejich produktivitu. Kaţdý z těchto spolkŧ se zaměřuje na
dovednosti, infrastrukturu a vylepšení místního hospodářství, aby zajistily efektivnější transfer inovací mezi podniky, a aby
podpořily další rŧst ekonomiky. Město Wigan uznalo Klastr nových digitálních technologií za jeden ze 4 hlavních oborŧ pro
další rozvoj v oblasti.

Zaměření
Ze zaloņení klastrů těņí:
- Místní společnosti, které mohou rozvinout svou spolupráci s dalńím
firmami;
- Místní podniky díky rozńíření inovací po celém regionu;
- Místní absolventi univerzit, kteří mají větńí výběr pracovních
příleņitostí v regionu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
V tomto projektu je zapojeno několik struktur:
- Město Wigan identifikovalo hlavní obory rozvoje místní ekonomiky;
- Instituce podporující podnikání spolupracují na rozvoji sítě klastrů;
- Místní společnosti jsou součástí klastrů.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Aby mohla být rozvinuta síť klastrů dle námětů obsaņených ve zprávě
agentury MIER:
- tak musely být provedeny důleņité konzultace vedoucí k určení
existujících podpůrných nástrojů v daném sektoru i mimo něj;
- bylo při zakládání klastrů klíčové partnerství s relevantními místními,
sub-regionálními a regionálními institucemi, stejně jako hodnocení
potenciálu pro mezioborovou spolupráci;
- byli pověřeni 4 odborní poradci, kteří pracují přímo s jednotlivými
firmami. Jejich role při zakládání klastrů byla řídit a usnadnit jejich
rozvoj.
Bylo zřízeno také fórum členů. Jednotliví účastníci fóra jsou
zodpovědní za vybrání témata, která se na kaņdém setkání diskutuje
tak, aby odpovídala potřebám zapojených podniků, které často vedou
diskuse a k tomu si vybírají vhodné mluvčí.
Členové tohoto fóra začali pracovat na mezioborové spolupráci napříč
sektory, aby zefektivnili inovační procesy. Tyto partnerství umoņňují
snadnějńí rozńíření inovací ve vńech oborech místní ekonomiky.
Za účelem rozvoje mezisektorové spolupráce započali členové klastrů
ve vybírání způsobů jak podpořit jejich zakládání. Nyní se zvaņuje
návrh na vytvoření organizace, která by sdruņovala vńechny
regionální klastry. Tato organizace by mohla podporovat firmy
v inovativních procesech a nezaměstnané z ekonomicky slabńích
oblastí ve vyhledání pracovních příleņitostí v různých oborech.
Donedávna byl klastr financován místními veřejnými strukturami.

Ty jej financovaly částkou 110 tisíc Eur ročně. Avńak po prvních dvou
letech se stal klastr soběstačný a funguje bez jakékoliv finanční
podpory místních struktur. Členové neplatí poplatky za svou účast.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Oborová spolupráce napomáhá v těchto činnostech:
- Společné získávání zdrojů, materiálů a nástrojů a jejich sdílení,
například i objektů;
- Společné přihlańování do veřejných tendrů, do kterých se malé firmy
kvůli rozsahu zakázky nemohou přihlásit;
- Přístup na místní dodavatelský řetězec, za účelem podpory výměny
zboņí a sluņeb mezi samotnými členy sítě;
- Spolupráce vedoucí k rozvoji a tvorbě nových pracovních míst a
nových produktů;
- Obvyklé výhody plynoucí z propracované spolupráce, partnerství a
rozvoj způsobů prodeje.
- Příleņitost ke společným intervencím v určitých záleņitostech, které
vedou k rozvoji podnikatelského prostředí.
- Zvýńení povědomí o dalńích nástrojích podpory, jako například
finanční sluņby, podpora profesního vzdělávání a dobrovolnictví.
Úspěch tohoto projektu můņe být připsán úzké spolupráci mezi
veřejným a soukromým sektorem. Klíčovým faktorem úspěńného
fungování je tedy tato spolupráce s veřejnými strukturami, která
napomáhá
k bezproblémovému
poskytování
podpory
místní
podnikatelské komunitě a to, ņe se místní pracovní trh se snaņí
profilovat dle poņadavků firem.
Mezisektorová spolupráce navíc vedla k rozvoji spolupráce mezi
institucemi, coņ je velmi přínosné pro transfer inovací v rámci regionu.
Dalńí příleņitosti se objevují také díky rozhodnutí televize BBC, která
se rozhodla na severozápad Anglie přemístit svých 5 oddělení.
Přítomnost takto silných hráčů posílí místní ekonomiku, přiláká dalńí
nové investory a udrņí vysokońkolsky vzdělané obyvatele v regionu.

Contact: Keith Cunliffe, Councilor of the Wigan Council
k.cunliffe@wigan.gov.uk
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Solární město Gelsenkirchen
PROJEKTOVÝ PARTNER

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen
UMÍSTĚNÍ

Gelsenkirchen, Severní Porýní - Vestfálsko
[Německo]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Instalované solární panely na rodinných domech v Gelsenkirchenu (Německo)

1995 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Jako jedna z největších spolkových zemí v Německu se silným vlivem prŧmyslu, povaţuje Severní Porýní - Vestfálsko zakládání
klastrŧ za dŧleţitý nástroj rŧstu ekonomiky.
Záměrem je zajistit nové moţnosti rozvoje území díky podnikŧm s rŧstovým a inovačním potenciálem.

Zaměření
Z tohoto projektu těņí několik skupin:
- Sníņí se úbytek obyvatelstva ve městě a díky lepńímu vzhledu a
infrastruktuře se stane atraktivnějńím pro investory.
- Obyvatelé pocítí vyńńí kvalitu ņivota v regionu.
- Společnosti zabývající se solární technologií a obnovitelnými zdroji
energie mohou těņit ze vzniklé spolupráce.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Vědeckotechnologický
park
v Gelsenkirchenu
představuje
„embryonální jádro“ činností klastru v oblasti solárních technologií a
budoucích energií. Hlavními účastníky této sítě jsou veřejné instituce,
soukromé firmy a univerzity.
Klastr také spolupracuje s dalńími strukturami: přísluńná zemská a
spolková ministerstva, management „Spolkového klastru energetiky“,
Energetická agentura Severního Porýní – Vestfálska a dalńí instituce.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Ve spolupráci s přísluńnými podniky a vědeckými institucemi byly
v Gelsenkirchenu stanoveny „Hlavní centra inovací", s důrazem na
obory, které prokázaly rozvojový potenciál a u nichņ se očekává tvorba
nových pracovních míst. Jedno z těchto hlavních center bylo
označeno jako areál „Budoucích energií / Efektivity" s důrazem na
fotovoltaiku.
Jako korporátní struktura a za účelem sjednocení aktivit
Vědeckotechnologického parku Gelsenkirchen a soukromých firem byl
zaloņen spolek „Solarverein Gelsenkirchen e.v”. Ten se podílí na
řízení projektů.
Město stálo u vzniku projektu „Budoucí iniciativa - Gelsenkirchen
2020", na kterém se podílí podniky působící v energetickém průmyslu,
veřejné instituce, Univerzita Gelsenkirchen a instituce Stadtmarketing
GmbH (veřejná struktura, jenņ podporuje marketingové aktivity města).
Účelem této iniciativy je společná koncepce a realizace
marketingových aktivit za účelem přilákání nových obyvatel a tvorby
příznivého podnikatelského prostředí pro místní podniky.
Město Gelsenkirchen spolu se svými partnery jiņ po mnoho let pořádá
pracovní veletrh „Obnovitelné energie“, jehoņ cílem je propagace
města, jako centra energetiky a oslovení potenciálních zákazníků
z trhu práce.
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K zapojení místních obyvatel a k diskusím o fotovoltaických otázkách
realizovalo město „Registr solárních panelů“, jenņ informuje o moņných
umístěních těchto malých slunečních elektráren. Potenciální vyuņití je
uvedeno na základě geodat. Společnosti z Gelsenkirchenu jsou také
informovány o základních podmínkách a příleņitostech k instalaci
větńích fotovoltaických systémů na komerčních plochách, na střechách
hal a kancelářských budov.
Celkové vyčíslení nákladů je obtíņné, jelikoņ je do tohoto projektu
zapojeno mnoho účastníků a je prováděno velké mnoņství aktivit.
Rozpočet na zřízení Vědeckotechnologického parku Gelsenkirchen byl
44 milionů Eur.

Dosaţené výsledky a klíčové faktory úspěchu
Bylo vytvořeno či zachráněno 5 000 pracovních míst v oblasti
„budoucích energií“.
Intenzivní komunikace v této oblasti přispěla k významné změně
podnikatelského prostředí v Gelsenkirchenu, jelikoņ pozitivně působí
na rozvoj celého města.
Hlavními faktory úspěchu zaloņení klastru jsou společnosti působící
v Gelsenkirchenu, jasná politika města při rozvoji hospodářství,
odborný a kompetentní řídící tým klastru a místní podpora.

Contact: Heinz-Peter Schmitz Borchert, Managing Director of the
Science Park
sb@wipage.de
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Inovace a znalostní ekonomika
v hornických regionech
Čtvrté a tedy poslední tematické setkání projektu PROSPECTS na téma Inovace a znalostní ekonomika se uskutečnilo v červnu 2011 ve
městě Tatabánya v Maďarsku.

>Definice
Znalostní ekonomika je charakteristická posílením role produkce a
rozńířením vyuņití znalostí v ekonomických činnostech. Není zaloņena
na mnoņství znalostí, nýbrņ na postoji veřejných struktur vzhledem
k získávání a ńíření znalostí. Znalost je zdrojem inovací a
technologického pokroku. Přináńí přidanou hodnotu a různorodost
činností a díky tomu je vůdčí silou ekonomického růstu.

Několik jevů vedlo k objevení znalostní ekonomiky a k její stálé
podpoře:
• Zvýńení investic do znalostí: vzdělávání, rekvalifikace, zvýńené
zdroje věnované na vědu a inovace. Díky učebním procesům,
ńkolením a výzkumům lze získat znalosti a schopnosti a následně je
kombinovat, a díky tomu vytvořit znalosti nové.
• Rozńiřování informačních a komunikačních technologií (ICT):
ICT umoņňují rychlejńí a dalekosáhlejńí rozńiřování informací, které
jsou nezbytné při získávání nových znalostí.
Znalostní ekonomika můņe být definována jako nástroj, který:
- napomáhá k rozvoji ICT, coņ přispívá ke zvýńení efektivity a
schopností podniků a k vyuņívání nových druhů těchto technologií ve
firmách;
- podporuje činnost aktérů zapojených do výzkumu a vývoje;

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

- podporuje výzkumnou a inovativní infrastrukturu, jenņ představují
vědeckotechnologické parky, centra inovací nebo podnikatelské
inkubátory;
- podporuje podnikání v oborech s vyńńí přidanou hodnotou;
- podporuje nové pracovní příleņitostí v těchto inovativních oborech.

>Hlavní otázky
Vńechny tematické zprávy, které byly představeny na tematických
setkáních, jsou členěny dle následující struktury:
• Název dobrého příkladu:
• Cíle tohoto příkladu:
• Umístění:
• Podrobný popis tohoto příkladu:
• Počátek / Základ činnosti
- Zaměření
- Časové období (počátek, konec, pokračování)
- Zúčastněné struktury / Implementace
- Průběh a podrobný popis tohoto příkladu (metodologie,
nástroje)
- Právní rámec
- Finanční stránka (náklady, rozpočet, počet zaměstnanců)
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• Hodnocení:
- Dosaņené výsledky (např. ukazatele)
- Bylo jiņ dosaņeno vytyčených cílů?
- Hlavní faktory úspěchu
- Potíņe při realizaci
- Podmínky pro potenciální uplatnění v jiném regionu
• Současné potřeby v regionu
• Zkušenosti získané díky realizaci
• Jiné informace

>5 druhů know-how
Jelikoņ byla hlavní ekonomickou činností na území projektových
partnerů těņba uhlí, tak byly tyto regiony silně zasaņeny postupným
uzavíráním dolů. Trpí malým počtem firem a nízkou úrovní
ekonomické diverzifikace. Nyní se snaņí věnovat znalostem,
technologiím a inovacím, které velmi přispívají k hospodářskému růstu
a k oņivení ekonomiky.

5 partnerů (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen, Labour Fund
Zasavje, město Tatabánya, sdružení ACOM Polsko a město Laviana) se
zaměřilo ve svých zprávách na podporu inovací zaloţených na
znalostech prostřednictvím posílení investic do vzdělávání,
rekvalifikací a výzkumu: realizace studentské laboratoře vedoucí
k zapojení mladých lidí do inovativních projektů a zaloņení výzkumného
střediska ke zvýńení interakce mezi podniky a akademickou sférou.
2 z partnerů (ACOM Francie a město Wigan) si vybrali příklady podpory
inovací veřejnými strukturami: zaloņení inovačního fondu a realizace
nízkoemisní strategie.
Dalńí 2 partneři (město Houthalen-Helchteren a SMOOK Karviná) se
zabývali technologickými inovacemi. Prezentovali recyklaci odpadŧ a
vyuţití dŧlního plynu.

>Schematická síť dobré praxe

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen

Inovace a znalostní ekonomika v hornických
regionech

město Wigan
město Laviana
Labour Fund Zasavje

Představené dobré příklady jednotlivých
partnerů

ACOM Polsko
město Tatabánya
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais
SMOOK Karviná

město Houthalen-Helchteren
ACOM Francie
Témata a podtémata
fond inovací
1. Rozvoj lidských zdrojŧ a zvýšení
zájmu o inovace
mezi studenty mezi
starńími lidmi
2. Výzkum inovací
transfer technologií mezi podniky a
vzdělávacími institucemi
oborové výzkumné středisko
3. Finanční podpora inovací
4. Technologické inovace
recyklace odpadů
vyuņití důlního plynu
5. Strategie podpory inovací
klimatický plán a projekt větrné farmy
nízkoemisní strategie
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Regionální fond a ekonomický
leadership inovací
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

ACOM Francie/ Společenství
aglomerace Lens-Lievin
UMÍSTĚNÍ

36 obcí oblasti Lens-Lievinarea,
region Nord Pas-de-Calais
[Francie]
ČASOVÉ OBDOBÍ

Solární elektrárna v bývalém dolu 11/19 Base v Loos-en-Gohelle (Francie)

2010 - 2013
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Společenství aglomerace Lens-Lievin podporuje jiţ od roku 2000 investice do výroby, které napomáhají vytvářet nová pracovní
místa. Finanční a hospodářská krize však zpŧsobila oslabení v této oblasti. Ve stejné době, díky rozpočtovému kontextu a
technologické a ekonomické evoluci, byly silně podpořeny inovace. Pro tento účel byl zaloţen Regionální fond. Jeho cílem je
podpora výzkumu, vývoje a inovací společností, jeţ jsou obvykle drahé a rizikové. Účelem je asistence při přístupu k inovacím a
díky tomu k vlastnímu rŧstu a konkurenceschopnosti.

Zaměření
Tento projekt se zaměřuje na společnosti, které nezaměstnávají více
neņ 2000 lidí.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Na zaloņení Fondu se podílely Regionální rada Nord – Pas-deCalais, společnost OSEO, společenství aglomerace Lens-Lievin a
místní podniky.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
V roce 2011 zahájilo Společenství aglomerace Lens-Lievin spolupráci
a podepsalo dohodu se společností OSEO, která je zmocněna státem
k podpoře inovací, rozvoje vědy a výzkumu a dotacím soukromým
firmám. OSEO je také partnerem regionální rady díky smlouvě
v rámci Fondu podpory regionálních inovací a výzkumu. Smlouva
mezi OSEO a Společenstvím aglomerace Lens-Lievin definující
způsoby realizace plánů je automaticky obnovitelná do června 2013.
Podpořené projekty by měly umoņnit daným podnikům získat
„technologický náskok" a měly by mít ekonomický a komerční přínos.
Programy mohou zahrnovat: návrh a vymezení projektu, rozńíření
patentů, výzkum trhu a proveditelnost, partnery výzkumné činnosti,
rozvoj inovací, vývoj produktů, procesů a sluņeb, studie a prototypy,
najímání personálu.
OSEO podrobuje ņádosti standardní kontrole a s vyuņitím konzultací
s odborníky. Pokud je ņádost schválena a projekt bude organizací
OSEO finančně podpořen, tak je následně představen Společenství
aglomerace Lens-Lievin za účelem dodatečného financování. To také
provádí monitoring. Jeho moņnosti jsou omezeny na 1 grant na 1
inovativní projekt, coņ představuje 10% uznatelných nákladů. Zvýńení
na 15% se realizuje u projektů center excelence, u projektů, které
přispějí ke zvýńení celoregionální konkurenceschopnosti, nebo u
těch, které splní jistá definovaná kritéria v oblasti výzkumu a vývoje.
Celková částka vyčleněná Společenstvím aglomerace ne rok 2011 je
100 tisíc Eur. Inņenýrská podpora organizace OSEO se pohybuje do
výńe 1 000 Eur podle vybraného projektu.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Pohled na jednu z podpořených společností, který představuje úlohu
Regionálního fondu a nástrojů místní veřejné správy:
AUDACE je firmou o 10 zaměstnancích, která se zaměřuje na
poradenství. Ve spolupráci s místní nemocnicí se podílela na projektu
„Váņná hra" věnovanému ońetřování a vyhrála regionální soutěņ. Tento
projekt je inovativní ve dvou způsobech: pouņitou technikou a
zapojením komunity. Díky tomuto programu byla vytvořena během 2 let
4 pracovní místa. Projekt je také podpořen Evropským fondem
regionálního rozvoje.
V těchto projektech jsou hlavní náklady spojené s náborem vysoce
kvalifikovaných odborníků, nebo se získáním licencí, softwaru či
hardwaru. Spolufinancování umoņňuje realizaci ambicióznějńích
projektů.
Hodnotící mechanismy budou koordinovány s OSEO a výsledné
hodnocení bude obsahovat počet podpořených firem, jejich obrat, počty
zaměstnanců, národní a mezinárodní dosah.

Contact: Marie-Pierre Burgun, Officer at theTerritorial strategies’
Unit of the Lens-Liévin Conurbation community
cfacon@agglo-lenslievin.fr
mpburgun@agglo-lenslievin.fr
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

„Uzavřený okruh“ –
Podpora vytěņení skládky
odpadů
PROJEKTOVÝ PARTNER

město Houthalen - Helchteren
UMÍSTĚNÍ

Houthalen - Helchteren
[Belgie]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2007 - 2033

Podpora vytěņení skládky odpadů, Houthalen-Helchteren
(Belgie)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Miliardy tun odpadu jsou desítky let naváţeny na skládky po celém světě. Vzhledem k faktu, ţe recyklační a energetické
technologie se stále zdokonalují, a ţe se nerovnoměrně, ale neustále zvyšují ceny komodit a uhlíkových emisí, tak se objevují
nové příleţitosti a moţnosti. Dřívější i současné metody vytěţení skládkovacích ploch nejsou vhodné ke zhodnocení daných
materiálŧ udrţitelným a integrovaným zpŧsobem. Například dnešní metody spalování eliminují moţnost znovuvyuţití materiálŧ,
coţ zvyšuje náklady na materiály a sniţuje celkovou výhodnost. Z tohoto dŧvodu je program Podpory vytěţení skládky odpadŧ
nutně potřeba. Pro tento účel byl vytvořen projekt „Uzavřený okruh“.

Zaměření
Ekonomický profit je zaloņen na zhodnocení vytěņených materiálů a
získání energie ze skládkovací plochy.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Město Houthalen-Helchteren úzce spolupracuje se skupinou
Machiels.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Z pohledu Podpory vytěņení skládky odpadů (ELFM) jsou skládky
povaņovány jako „dočasná skladińtě vyņadující následné
zpracování“. V tomto přístupu jsou skládky budoucím odkladińtěm
materiálů, které nemohou být recyklovány známými technologiemi,
ale mají potenciál k recyklaci efektivnějńími způsoby v blízké
budoucnosti.
Toto dočasné skladování není samozřejmě pouze jiným jménem pro
tradiční skládkování. Vlastník skládky, provozovatel skládky a/nebo
producent odpadu musí vzít v potaz, ņe plocha skládky vyņaduje
„vytěņení“ po krátké, střední či delńí době, a ņe je zodpovědný za
uloņený materiál.
Skládkovací operace budou vykonávány takovým způsobem, aby
vytěņení a zhodnocení bylo co nejefektivnějńí. Například v případě
vyņadovaných vysoce kalorických hodnot pro energetické
zhodnocení je lepńí udrņovat odpad v suchu a ochránit skladovací
zařízení před průsakem vody.
Projekt Uzavřený okruh je prvním konkrétním projektem ELFM,
který se zaměřuje na skládku Remo patřící skupině Machiels ve
městě Houthalen-Helchteren Tato skládka obsahuje jak městský
pevný odpad, tak průmyslový odpad. Projekt byl iniciován v roce
2007. Fáze přípravy byla ukončena na konci roku 2008. Testy
proveditelnosti, inņenýrská činnost a detailnějńí vypracování
projektu se uskutečnilo v letech 2009 a 2010. Projekt se zabývá
popisem
skládkování,
studií
proveditelnosti
technologie
Gasplasma™ jako moņnosti termální valorizační technologie, studií
proveditelnosti materiálové rekuperace, podrobnou studií přeměny
skládky odpadů na přírodní krajinu a analýzou uhlíkových stop.
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Realizace bude uskutečněna na konci roku 2013. Zpracování
vytěņeného odpadu a jeho přeměna na materiály a na energie bude
probíhat po dobu 20 let, během nichņ bude zajińtěno zhodnocení
uloņeného odpadu. V rámci tohoto období budou skládky rekultivovány
na přírodní parky. Realizace tohoto projektu vyņaduje investici
přesahující 230 milionů Eur.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Na této skládce je uloņeno více neņ 16 milionů tun odpadu. První
propočty naznačují, ņe přibliņně 45% uloņeného odpadu můņe být
recyklováno na materiál. Zbytky z recyklace mohou být zhodnoceny
jako energie při spalování v elektrárně v závislosti na pouņité plasma
technologii. Projekt počítá během 20 let s vytvořením 800 přímých
pracovních míst.

Contact: Patrick Laevers, Group Machiels
patrick.laevers@machiels-group.be

Skladovaný odpad (Belgie)
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

Důlní plyn na výrobu
elektřiny a tepla
PROJEKTOVÝ PARTNER

Svazek měst a obcí okresu
Karviná
UMÍSTĚNÍ

Moravskoslezský kraj
[Česká republika]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Těņba důlního plynu (Česká republika)

2005 - 2014
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Ve všech uhelných dolech dochází k uvolňování značného mnoţství dŧlního plynu. V minulosti byl vyuţíván zejména ke
spalování v kotelnách. Toto vyuţití bylo doprovázeno negativně kolísavým odběrem plynu v závislosti na ročním období a
venkovní teplotě. Předpokladem pro vyuţití byla více neţ 50% koncentrace metanu. Oproti tomu plyn o nízké koncentraci metanu
(30%) lze s úspěchem vyuţít pro spalování v plynových motorech kogeneračních jednotek. Kogenerační jednotky (KJ) zajišťují
lepší ochranu ţivotního prostředí pomocí sniţování emisí vypouštěných do ovzduší a zvyšování energetické účinnosti díky
vyuţití obnovitelných a sekundárních zdrojŧ energie.

Zaměření
Teplo produkované v kogeneračních jednotkách je vyuņíváno
k vytápění budov, ohřevu uņitkové vody nebo výroby technologického
tepla budov a společností v těsném sousedství zdroje.

Právní rámec a zúčastněné struktury
V projektu jsou zapojeny pouze privátní společnosti.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Kogenerace neboli KVET (kombinovaná výroba elektřiny a
tepla) představuje v současné době jeden z nejekologičtějńích a
zároveň ekonomicky přijatelných způsobů výroby elektřiny a tepla.
Účinnost KJ se pohybuje mezi 80 - 90%. Protoņe kogenerace uńetří
cca 40% paliva, zatěņuje z ekologického hlediska asi o totéņ procento
méně okolní krajinu. Navíc jak elektřina, tak teplo se produkuje na
místě jejich spotřeby, tím pádem zde nejsou ņádné energetické
distribuční poplatky ani ztráty způsobené distribucí na velké
vzdálenosti.
Prostory byly vybrány pro pilotní projekt, který řídila Green Gas DPB
Group. První kogenerační jednotky byly umístěny v květnu roku 2005 a
měly kapacitu 580 kW. Vyprodukovaná elektřina byla dodávána
pomocí distributorské sítě CEZ Group (mezi třemi největńími dodavateli
tepla v České Republice) společnosti CzechKarbon Company, která
obchoduje s elektřinou. Elektřina byla také pouņita pro prostory
provozu zároveň s výrobou tepla.
Kdyņ pilotní projekt ukázal vysokou produkci a spolehlivost procesu,
byla v průběhu následujících let zahájena konstrukce a instalace
kogeneračních jednotek v Ostravsko – karvinském revíru (OKR).
Cílem tohoto projektu je dosaņení celkového instalovaného
elektrického výkonu 35 MW. Pro dosaņení tohoto záměru byly vybrány
lokality jak činných, tak uzavřených dolů OKR. Výběr lokalit byl učiněn
s ohledem na blízkost těņební stanice a dosah vlastního distribučního
plynovodu. Dalńí významná podmínka pro lokalizaci stavby KJ bylo
vyuņití tepla a situování stavby v co nejmenńí vzdálenosti od
odběratelů, coņ jsou hlavně kotelny a výměníkové stanice společnosti
Dalkia Industry CZ.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Schéma vyuņití důlního plynu při produkci elektrické energie a tepla
(Česká republika)

Typizovaná řada kogeneračních jednotek o výkonu 1.6 MW byla
vytvořena ve spolupráci s Green Gas Germany Company.
Standardizace umoņní vyńńí produkci elektřiny a jednoduchý přesun do
nové lokality v případě problémů s dostupností důlního plynu.
Kogenerační jednotky tohoto typu byly instalovány uņ v průběhu roku
2011.
K zajińtění nepřetrņité kontroly provozu kogeneračních jednotek,
dodávání elektřiny distributorské síti a dodávání tepla klientům, bylo
vytvořeno energetické dispečinkové pracovińtě. Systém transferu dat
z individuálních lokalit je závislý na GSM komunikačním systému.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Do roku 2011 bylo umístěno 22 kogeneračních jednotek, které byly
instalovány ve 14 lokalitách. Celková nainstalovaná kapacita byla 28.3
MW. Celková spotřeba plynu v kogeneračních jednotkách v roce 2011
byla 57 mil. m3.
Contact: Ceslav Valosek, Project Coordinator
radek.dvorak@dpb.cz
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

Rozvoj eko-inovací
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais/
Agentura rozvoje Saint-Omer
UMÍSTĚNÍ

region Saint-Omer

ČASOVÉ OBDOBÍ

Zhodnocení vodních zdrojů (Francie)

2003 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Od roku 2002 se region Saint-Omer potýká s rozsáhlými hospodářskými změnami, protoţe byl hluboce zasaţen reorganizací
nadnárodní společnosti Arc International Group. Region také ztratil elektronický prŧmysl a potýkal se s nedostatkem volných
pozemkŧ, které by nabídl potenciálním investorŧm.
Proto region začal aktivně uvaţovat a v roce 2003 zahájil program provedení technologického auditu k identifikaci dostupného
know-how a příleţitostí pro technologické společnosti. Základní myšlenkou bylo určit hlavní přednosti regionu, které by byly
vyuţity jako stěţejní nástroj v místním konkurenčním prostředí, a na kterých by byla vystavěna strategie ekonomického
rozvoje. Jedním z vybraných klíčových prvkŧ byly eko-inovace.
Technologický audit prokázal, ţe region Saint-Omer vyuţívá přírodní krajinu s respektem k udrţitelnému rozvoji, jenţ je
potřebný k tvorbě eko-inovací. Region navíc těţí ze znalostí v oblasti vodohospodářství. Jedním ze závěrŧ provedeného
technologického auditu bylo proto vyuţití technologického know-how v řízení vodohospodářství k rozvoji dalších dovedností.

Zaměření
Z tohoto projektu těņí celý region i jeho obyvatelé.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Do projektu jsou zapojeni Krajská rada, Společenství aglomerace
Saint-Omer a Hospodářská komora města Lille.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Výzkum a vývoj ve vodohospodářství
Region Nord – Pas-de-Calais nyní zahájil činnost Klastru výzkumu a
vývoje ve vodohospodářství s místním a evropským přesahem. Tento
klastr je řízen organizací Společenstvím aglomerace Saint-Omer.
Činnost spolku je podpořena Hospodářskou komorou města Lille a
místní průmyslovou a hospodářskou politikou. Cílem je rozvoj
úplného cyklu v oblasti vyuņívání vody a vytvoření synergie mezi
společnostmi, laboratořemi a vzdělávacími institucemi vedoucí
k tvorbě nových technologií řídících spotřebu vody a zvýńení ńetrnosti
industriálních procesů. Toto zaměření podporuje také rozvoj
vzdělávacích a ńkolících programů, jeņ budou brzy doplněny o
bakalářský a magisterský obor management vodních systémů.
Klimatický plán regionu Saint-Omer, hlavní nástroj rozvoje
regionu
Klimatický plán regionu Saint-Omer (RCP) je klíčovým strategickým
dokumentem na tomto území a napomáhá ke sníņení emisí
skleníkových plynů a poskytuje řeńení výzev spojených s nepříznivou
změnou klimatu. Plán zahrnuje několik činností. Mezi nimi je
vypracování projektu na rozvoj větrných elektráren. Tento projekt se
zaměřuje na vytipování nejvýhodnějńích ploch v regionu na instalaci
větrných elektráren s přihlédnutím k několika kritériím: síle větru,
vzdálenosti k rezidenčním oblastem atd.
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V regionu bylo vypracováno několik kampaní, jako audit energetiky
domácností, průvodce místní produkce energie, vyznačení „zelených
a modrých stezek“ a realizace projektu Agenda 21.
Rozvoj obnovitelných energií
Region vykonal mnoho práce v oboru obnovitelných energií, včetně
vybudování hlavní větrné farmy a kompletně inovativního projektu
nazvaného Enerlya, jenņ je technologickým a vzdělávacím
ukázkovým příkladem v oblasti obnovitelných energií. Projekt Enerlya
je výsledkem partnerství veřejného a soukromého sektoru a stal se
ústředním bodem a zdrojovým centrem rozvoje energetiky a dalńích
technologií pro řemeslníky a řadu dalńích oborů. Současně je také
připravován vzdělávací program na podporu stavebnictví.

Contact: Tanguy Beuzelin, Saint-Omer Development Agency
beuzelin@aud-stomer.fr
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Úřad pro transfer
technologií a znalostí
PROJEKTOVÝ PARTNER

město Tatabánya
UMÍSTĚNÍ

Tatabánya
[Maďarsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2010 - 2017

Větrná elektrárna na střeńe Vysoké ńkoly moderních ekonomických studií,
Tatabánya (Maďarsko)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
V prosinci roku 2009 podala Vysoká škola moderních ekonomických studií ţádost o realizaci projektu Úřad pro transfer
technologií a znalostí (TKTO) v rámci Operačního programu sociálního rozvoje (SROP) vyhlášeného Národním fondem rozvoje
Maďarska. Záměrem tohoto operačního programu je poskytování intervencí na sociální rozvoj, jenţ přinese celé populaci
regionu lepší přístup ke kvalitním sluţbám a infrastruktuře.
Úřad TKTO, který je jedním z podpořených projektŧ programem SROP, má za úkol navázat spolupráci a transfer technologií
mezi malými a středními podniky a vyššími vzdělávacími strukturami za účelem zvýšení efektivity výzkumu, vývoje a inovací.

Zaměření
Z projektu těņí malé a střední podniky působící ve středním Zadunají.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Úřad pro transfer technologií a znalostí byl zaloņen Vysokou ńkolou
moderních ekonomických studií.
Do projektu jsou zapojeny také ústavy výzkumu a vývoje na
univerzitách, vysoké ńkoly, vzdělávací centra a organizace, jako
například Národní asociace inovací, Agentura inovací středního
Zadunají a krajské hospodářské komory.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Úřad byl otevřen 1. března 2011.
Toto středisko podporuje tradiční činnosti spojené s transferem
znalostí a nabízí podnikům sluņby, jako jsou tvorba strategických
plánů, semináře a brainstorming, poradenství při registraci patentů,
tvorba obchodních plánů a projektové plánování a řízení.
Centrum také nabízí extra sluņby, jako je organizace ńkolení
týkajících se inovací, vydávání zpravodaje o inovacích, rozvoj
mezinárodní spolupráce firem, zavedení online systému při hledání
technologií, konzultační sluņby, poradenství při tvorbě studií
proveditelnosti a rozvoje inovativních klastrů.
Zmíněný online systém vyhledání technologií je databází, která
obsahuje údaje o organizacích a firmách, které disponují určitými
technologiemi. V databázi lze najít základní data o firmě, popis dané
technologie, její výhody a parametry a jiné údaje. Hledat lze dle
několika parametrů: podle umístění, oboru, trhu a typu (nabídka /
poptávka).
Ńkolení týkající se inovací lze rozdělit na 3 typy:
• Vńeobecné zaměření: inovativní strategie a modely, nové způsoby
sdílení znalostí o inovacích atd.
• Odborné zaměření pro vědce a lektory: inovativní moņnosti na
vyńńích vzdělávacích institucích atd.
• Odborné zaměření pro manaņery inovací a výzkumu a vývoje:
proces zavádění inovací atd.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

Podniky, organizace i obyvatelé mohou být informováni o činnostech
Úřadu díky internetovým stránkám projektu.
Celkový rozpočet na tento projekt je 970 tisíc Eur. Z 88% je
financován z Evropského sociálního fondu. V Úřadu jsou zaměstnány
3 osoby: ředitel, expert výzkumu a vývoje a asistent.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Úřad spolupracuje na výzkumných a vývojových projektech s několika
společnostmi. V současné době jsou realizovány 4 projekty:
- Autobus poháněný elektřinou ze solární a větrné energie,
- Projekt vyuņití odpadu ve spolupráci se společností AVE Waste
Management
- Projekt komplexní integrace „zelené energie“ do výrobních systémů
ve spolupráci s Organizací ekonomického rozvoje Tatabánye,
společností In-Respect a Stirling Hungary,
- Projekt separace CO2 a SO2 produkovaných v elektrárnách ve
spolupráci s elektrárnou Vértes a společností Stirling.
4x ročně vychází zpravodaj „Inovace pro podniky“, který vydává
Vysoká ńkola moderních ekonomických studií, a který je dostupný
v maďarské i anglické verzi, na papíře, nebo online. Zabývá se
rozvojem průmyslu a regionu. Je distribuován nejen v regionu ale také
v zahraničí. Někteří členové editorského týmu tohoto zpravodaje jsou
představitelé malých a středních podniků nebo spolupracujících
organizací.
Smluvními partnery Úřadu je 5 univerzit, 38 podniků a 6 odborných
organizací.

Contact: Dr Erika Garaj, R and D expert at the College for Modern
Business Studies
info@tt-iroda.mutf.hu
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

Centrum inovací a transferu
technologií na Slezské
polytechnické univerzitě
PROJEKTOVÝ PARTNER

ACOM Polsko
UMÍSTĚNÍ

město Zabrze
[Polsko]
ČASOVÉ OBDOBÍ

2009 - dodnes

Fórum slezských klastrů uskutečněné v roce 2011 Centrem inovací a
transferu technologií (Polsko)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Centrum inovací a transferu technologií (CITT) na Slezské polytechnické univerzitě zahájilo svou činnost v lednu 2009. Iniciativa
k zaloţení tohoto subjektu vycházela z rostoucí poptávky trhu, urychlujících se změn v technologickém prostředí podnikŧ a
z nových moţností, které přinesl vstup Polska do Evropské unie.
Posláním Centra inovací a transferu technologií je rozvíjet efektivní spolupráci mezi vědeckými a ekonomickými strukturami za
účelem podpory a posílení rŧstu inovačních technologií. Centrum je v roli prostředníka mezi vědou a byznysem a představuje
platformu pro podporu znalostí a inovativních technologických aplikací.
Tento projekt ilustruje rostoucí dŧleţitost technických univerzit při rozvoji znalostní ekonomiky díky transferu technologií a
komerčnímu uplatnění vědeckých výsledkŧ.

Zaměření
Vědecké instituce a podniky jsou hlavními články tohoto projektu.
Centrum zajińťuje ochranu intelektuálního prostředí mezi vědci a
podporu a komerční uplatnění jejich vědeckých výzkumů a nových
technologií.
CITT nabízí podnikatelům odborné sluņby týkající se inovací, vývoje a
pořízení technologií, vzdělávací kurzy a technologický a inovativní
audit.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Hlavním článkem je Slezská polytechnická univerzita. Jako
poskytovatelé grantů vystupují ministerstvo vzdělávání, Agentura
rozvoje podnikání v Polsku a banka „Gospodarstwa Krajowego“.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
V rámci centra je realizováno několik činností:

Slezská polytechnická univerzita dosáhla na tuto podporu díky Centru
inovací a transferu technologií.
Úvěr na technologie
Finanční podpora je určena na realizaci investic do technologií a na
zahájení výroby nových či modernizovaných výrobků, na nové metody
výroby či sluņby.
Aktivace vědeckého prostředí
Hlavním cílem tohoto projektu je porozumění činnosti akademické sféry
a zlepńení celkové úrovně znalosti o ekonomických moņnostech
rozvoje malých podniků.
Studentům a pracovníkům ne-ekonomických fakult je poskytováno
ńkolení a poradenství za účelem vyńńího ekonomického uvědomění.
Také jsou poskytovány stipendia doktorandům, kteří studují na
fakultách, které mají určitý význam pro Regionální inovační strategii.
Činnost centra je financována ministerstvem vzdělávání, Agenturou
rozvoje podniků v Polsku a Bankou „Gospodarstwa Krajowego“.

Program INNOTECH
Program INNOTECH je vńeobecný program podporující vědecký a
podnikatelský sektor v tvorbě inovativních subjektů v různých oborech
vědy a průmyslu se zvláńtním důrazem na vyspělé technologie.
Tento program je rozdělen do dvou úrovní: In-Tech a Hi-Tech. InTech program je zaměřen na sdruņení, vědecká a průmyslová centra
a podnikatele. Inovativní malé a střední podniky, které působí
v oblasti vyspělých technologií, se mohou zapojit do části programu
zvané Hi-Tech.
„Inovativní kupón“
Cílem programu je navázat spolupráci mezi podnikateli a vědeckými
subjekty. Program je zaměřen na malé a střední podniky, které
v období 3 let před podáním ņádosti nevyuņily moņnosti podpory
vědeckých institucí při rozvoji produktů či technologií. V rámci tohoto
programu můņe podnikatel získat podporu ve výńi 3 800 Euro. Tato
subvence je určena na realizaci rozvoje produktů či technologií.
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Contact: Pawel Mocek, Project Coordinator
pmocek@sggp.org.pl
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

Zajińtění klidného stáří díky
koučingu
PROJEKTOVÝ PARTNER

Labour Fund Zasavje
UMÍSTĚNÍ

region Zasavje
[Slovinsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

Zajińtění klidného stáří díky koučingu (Slovinsko)

2004 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Region je tradičně prŧmyslovou a hornickou oblastí Slovinska s pŧvodní industriální strukturou, nízkým počtem venkovského
obyvatelstva, vysokou úrovní nezaměstnanosti a s celkovým hospodářským poklesem. Největším problémem v regionu je
nezaměstnanost, odchod „mozkŧ“ a slabá vzdělávací struktura.
Rozvoj a realizace koučingu představuje nový vývojový proces, který pomŧţe ochránit starší zaměstnance před ztrátou
pracovního místa a navíc vylepší jejich moţnosti pro udrţení práce. Při správných postupech a s pomocí kvalifikovaných
odborníkŧ mŧţe pro jednotlivce koučing poskytnout významný a dlouhodobý přínos. Hlavními cíli tedy jsou zlepšení
individuálního pracovního výkonu, zvýšení produktivity, osobnostní rozvoj, podpora vzdělávání a rozvoje, urychlení změn v
organizacích, pomoc zaměstnancŧm k dosaţení lepšího vyváţení pracovního a soukromého ţivota.

Zaměření
Inovativní přístup
zaměstnance.

ke

koučingu

byl

vypracován

pro

postarńí

Právní rámec a zúčastněné struktury
Labour Fund Zasavje je hlavním partnerem programu. Do projektu
jsou zapojeni také Centrum regionálního rozvoje Zasavje a soukromá
společnost Fast Forward International Slovenia. Tato firma se
zaměřuje na posílení rozvoje lidských zdrojů a zvýńení ńancí lidí na
trhu práce.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Projekt Zajińtění klidného stáří díky koučingu byl realizován od října
2004 do dubna 2006. Labour Fund Zasavje vńak nadále poskytuje
činnosti spojené s koučingem a navíc byl zaloņen Institut koučingu
v rámci Regionálního rozvojového programu.
Lidé, jejich znalosti a jejich dovednosti představují nejdůleņitějńí
rozvojový potenciál. Při vzdělávání starńích zaměstnanců je
základem podpořit jejich motivaci efektivními a metodologickými
vzdělávacími formami. Je nezbytné je podpořit, ńkolit a pomáhat jim,
kdyņ se objeví nějaké překáņky, nebo kdyņ pochybují o svých
individuálních schopnostech.
Byly realizovány nové vzdělávací metody a nové programy, které
umoņňují získání znalostí a dovedností potřebných ke zlepńení kvality
ņivota. Program poskytuje různé formy a moņnost rekvalifikací
starńích zaměstnanců s nízkou úrovní vzdělání.
Model, který představuje projekt koučingu a model, který je pouņit
v tomto případě se nazývá GROW model. (G-cíl, R-realita, Omoņnosti, W-vůle). Na začátku je nezbytné definovat cíl, koučing je
poskytován individuálně. Cíl musí být dosaņitelný a měřitelný. Druhá
fáze je orientována na realitu. Musí být jasně definována současná
situace. Třetí fáze zahrnuje průzkum moņností a výběr metod
k realizaci stanovených cílů. Čtvrtá fáze je jiņ samotná vůle k realizaci
vńech výńe zmíněných kroků.

PŘÍRUČKA DOBRÝCH PRAKTIK PROJEKTU PROSPECTS

V tomto projektu je důleņitá samostatnost. Iniciativa je na samotných
lidech. Identifikují své vzdělávací potřeby, formulují si vlastní cíle, tvoří
si vlastní strategii učení a hodnotí si své pokroky.
Celkové náklady na realizaci byly 170 tisíc Eur. Na financování se
podílel částkou 127,9 tisíc Eur (75%) program EQUAL. Zbytek financí
bylo poskytnuto ze státních veřejných zdrojů.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Hlavním úspěchem programu je samotná realizace koučingu. Dalńími
úspěchy jsou:
- uspořádání 4 seminářů týkajících se koučingu;
- realizace e-learning programu: virtuální seminář, třída;
- vydání publikace o koučingu;
- organizace mezinárodní konference o koučingu.
Programu se zúčastnilo 25 postarńích osob.
Motivace starńích zaměstnanců k osvojení nových schopností
potřebných pro práci a pro udrņení pracovního místa se významně
zvýńila. To bylo klíčovým faktorem úspěchu projektu.

Contact: Franci Cec, Manager of the Labour Fund Zasavje
franci.cec@rcr-zasavje.si
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Evropské centrum Soft
Computingu
PROJEKTOVÝ PARTNER / EXTERNÍ EXPERT

Město Laviana/
Evropské centrum Soft Computingu
UMÍSTĚNÍ

Mieres, Asturie
[Ńpanělsko]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2006 - dodnes

Budova Evropského
(Ńpanělsko)

centra

Soft

Computingu

ve

městě

Mieres

Pŧvodní záměr a cíle projektu
V prosinci 2005, Cajastur (Asturias Savings Bank), ministerstvo prŧmyslu Španělska a provincie Asturie prosadilo Fond pro
zlepšení Soft computingu. Soft Computing, známé také jako výpočetní inteligence, pouţívá strojírenskou techniku k řešení
problémŧ analýzy dat pomocí napodobování přírody. Fond zrealizoval nápad profesora Lofti Zadeh, otce Fuzzy Logiky (podobor
matematické logiky), a Enrica Trillase, renomovaného výzkumníka v této oblasti, na zahájení vědeckého výzkumného centra na SC
za účelem stát se světovou institucí. Evropské centrum pro Soft Computing, které provádí základní a uţitý výzkum v oblasti Soft
Computingu, přesunuje technologii do aplikací inteligentních systémŧ, trénování a rozšiřování.

Zaměření
Výzkumníci, podnikatelé a studenti jsou příjemci. Centrum je zapojené
také v regionálních ekonomických přeměnách.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Centrum je výzkumná a vývojová struktura Fondu pro zlepńení SC,
která je podporována Cajastur, Ministerstvem průmyslu a provincií
Asturie.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Centrum je sloņeno z výzkumného týmu o 30 lidech z celého světa,
vedení, administrativy a týmu 15 lidí pro výpočetní podporu. Výzkumný
tým zahrnuje renomované výzkumníky pracující společně s mladými
badateli ve struktuře, která se skládá z pěti výzkumných jednotek
s interaktivním a synergickým přístupem k výpočetní inteligenci. Aktivity
centra jsou řízeny čtyřmi hlavními strategickými body: 1. přispět
vědeckým pokrokům, 2. Zlepńit obchodní konkurenceschopnost, 3.
Vylepńit technologický obrázek regionu, 4. Prosazovat vědu a
technologii ve společnosti
Centrum spolupracuje se zúčastněnými stranami pomocí kooperace
s univerzitami, výzkumnými organizacemi a společnostmi ve
výzkumných a vývojových aktivitách, které zajińťují specializovaný
trénink a sociální rozńiřování výzkumných výsledků.
Centrum obdrņelo počáteční finanční zdroje 13,2 milionů € od Cajastur
(6M€) a vlády asturského kníņectví (6M€). Tyto počáteční finanční
zdroje byly pouņity ke spuńtění centra a k financování části aktivit, které
nemají dostatečný výnos. Celkový rozpočet v roce 2010 byl 2 517 000 €.
Jako nezisková organizace, se centrum v roce 2010 financovalo samo
z 40% díky prostředkům generovaným z jeho projektů a aktivit. 1 022
000 € vygenerovaného příjmu v roce 2010 bylo rozděleno následovně:
34,9% z výzkumných smluv se společnostmi, 30,5% ze ńpanělských
veřejně financovaných výzkumných projektů, 29,1% z evropské jedničky
a 5,5% z regionálních jedniček.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Pracovníci Evropského centra pro SC dosud publikovali více neņ dvě
stě dokumentů a přibliņně 40% z nich byly otisknuty v odborných
denících. Navíc byly vytvořeny tři monografie a tři knihy sestaveny
kolektivem autorů.
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Jedním z cílů je zlepńení obchodní konkurenceschopnosti, centrum bylo
doposud zapojeno ve více jak čtyřiceti výzkumných projektech a má
uzavřeny smlouvy s privátními i veřejnými (regionálními, státními i
mezinárodními) finančními zdroji. Celkově centrum získalo víc neņ čtyři
miliony euro na financování ze soutěņních výzkumných grantů a
kontraktů se společnostmi, se kterými spolupracuje víc neņ stovka
výzkumných organizací, univerzit, firem a veřejných orgánů. Tyto
projekty se řadí od základních výzkumů aņ po průmyslové uplatnění
v různých oblastech (stravování, obnovitelná energie, transport, zdraví
atd.). ECSC také pracuje na více neņ deseti výzkumných projektech a
kontraktech se společnostmi v Asturii, které přispěly k technologickému
a konkurenčnímu zlepńení jeho fungování. Tímto je centrum zapojeno
do přeměny oblasti dříve závislé na uhelném průmyslu a nyní je
podporou pro odehrávající se ekonomické změny.
Důleņitou součástí jsou také vědecká setkání. Od roku 2008 ECSC
organizovalo ńpanělskou konferenci Fuzzy logiky a technologií s více
neņ 120 účastníky, podporovaný workshop Computational Intelligence
Society, konferenci tzv. Soft Methods v pravděpodobnosti a statistice
s více neņ 150 účastníky a několik mezinárodních workshopů, které se
snaņí otevřít nové témata: Soft Computing v lidské a sociální vědě,
fuzzy logice, filozofii a medicíně.
Spolupráce s průmyslem je také zajińtěna 7 patenty nebo vyvinutými
koncepty: „Inteligentní zavlaņovací systém“, „Nový bankomat
s inteligentní interakcí“, „Forézní identifikace obličejů pomocí
lebky“…Některé z nich se rozvíjí společně s průmyslem. Vzdělání je
také klíčovým aspektem centra. Centrum zahájilo společně s univerzitou
v Oviedu oficiální projekt „Odborník v Soft Computingu a Inteligentní
Datové Analýzy“, který je vyučován v angličtině. Krom toho vyjednává
s různými firmami podporu ńkolních stipendií. Centrum zaloņilo grantový
program pro studenty posledních ročníků Univerzity v Oviedu.
Zajińťují také letní kurzy pro doktorandské studenty. Kromě toho věnuje
centrum pozornost také středońkolským studentům a učitelům.
Výzkumníci připravují rozhovory týkajících se uplatnění jednotlivých
postupů. Tyto rozhovory byly také nabídnuty studentům netechnických
ńkol a vńeobecné veřejnosti
Contact: Raul Del Coso, Manager of the European Centre of Soft
Computing
raul.delcoso@softcomputing.es
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

Nízkoemisní strategie ve
Wiganu
PROJEKTOVÝ PARTNER

Město Wigan
UMÍSTĚNÍ

okres Wigan, region Greater Manchester
[Spojené království]

ČASOVÉ OBDOBÍ

2009 - dodnes

Swann lane, první nízkoenergetický podnikatelský areál ve Velké Británii byl
postaven ve Wiganu. Nájemci nemusí platit za plyn, elektrickou energii ani vodu
díky ńpičkovým technologiím, které jsou zde instalovány. (Spojené království)

Pŧvodní záměr a cíle projektu
Změna klimatu představuje v současnosti největší výzvu, se kterou se potýkají ekonomiky EU. Dohody o sniţování emisí
představují významnou ekonomickou příleţitost. Zpráva regionu Manchester z roku 2008 uvádí, ţe tato moţnost mŧţe přinést do
místní ekonomiky aţ 22 miliard Eur. Wigan a jeho partneři vypracovali podrobnou analýzu o nízkoemisní strategii v regionu a
zadali nezávislou studii, která hodnotí místní pracovní příleţitosti, kvalifikaci a kapacity v oborech s „čistým provozem“. Navíc
tam, kde je to moţné, zkoumá jak zavést inovativní technologie a produkty, jako součást posílení výzkumu a vývoje.
Hlavními cíli projektu jsou: zavedení zpŧsobŧ realizace příleţitostí vzniklých díky programu Nízkoemisní ekonomika území,
zajištění toho, ţe místní podniky mohou vyuţít příleţitosti naskytující se při přechodu na nízkoemisní ekonomiku, a ţe místní
pracovní síla bude mít moţnost vyuţít pracovní příleţitosti v nízkoemisních oborech.

Zaměření
Nová pracovní místa, ekonomické příleņitosti a lepńí kvalita ņivota budou
slouņit místním obyvatelům, podnikům a celému regionu.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Konzultanti spolupracující s městem Wigan a Univerzita Salford provedli
místní průzkum. Ten bude zahrnut do ńirńího plánu strategie nízkých
emisí v regionu. Návrh a přístup k tomuto programu představuje
inovativní nástroj, který spolu s místním průzkumem informuje o strategii
rozvoje tohoto území.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Aby byla vypracována strategie přechodu na nízkoemisní ekonomiku, tak
se přísluńné struktury zaměřily na následující body:
Kvalifikace a zaměstnanost: Mnoho společností odpovídá na vznikající
příleņitosti urychlením procesu přechodu na nízkoemisní agendu.
Pravděpodobně vńak dojde v některých oborech k nedostatku
kvalifikovaných zaměstnanců a bez intervencí bude Wiganu k naplnění
nových ekonomických příleņitostí tato pracovní síla chybět. V regionu
Greater Manchester se očekává během realizace projektu vytvoření
34 800 pracovních míst. Podpora rekvalifikací, ńkolení ve stavebnictví,
inņenýrských činnostech a dalńích odborných profesích je tedy
poskytováno, aby zajistilo, ņe místní obyvatelé budou adekvátně
kvalifikovaní k výkonu těchto profesí.
Dodavatelský řetězec: Program podporuje firmy při vstupu na místní trh
a při zjińťování informací o nabídce pozemků a nemovitostí. Také
zahrnuje rozvoj místního dodavatelského řetězce, kvalifikaci pracovníků
a zakládání obchodních spolků, včetně spolupráce s výzkumnými a
vývojovými institucemi.
Inovace: Výzkum a vývoj nových technologií potřebných k přechodu na
nízkoemisní ekonomiku je klíčovým prvkem Nízkoemisní strategie.
Z tohoto důvodu spolupracuje město Wigan s mnoha vyńńími
vzdělávacími institucemi a s univerzitami v celém regionu.
V Manchesteru vznikne laboratoř zabývající se nízkými emisemi, jejíņ
úlohou bude sniņovat vypouńtění emisí do ovzduńí a redukovat tak
změny klimatu. Vědečtí pracovníci budou spolupracovat s veřejným i
soukromým sektorem na vývoji, testování, experimentech a dalńích
pokusech. Z této laboratoře by se mělo stát centrum inovací
v Manchesteru.
Přizpŧsobení: Program bude podporovat existující společnosti ve
sniņování vlivu na ņivotní prostředí. To bude zahrnovat přizpůsobení
současných technologií, transformační plány a současně určení, jak si
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pracovní místa mohou „vytvořit své vlastní teplo a světlo“.
Na studii nízkoemisní strategie bylo věnováno 39,4 tisíc Eur. Program
není financován ņádným specifickým vládním fondem a jeho realizace
závisí na schopnosti regionu přilákat soukromé investice. Místní veřejná
správa spolupracuje se soukromým sektorem, aby vyčíslila finanční
dopady spojené se sníņeným produkce uhlíkových emisí. Tyto projekty
jsou také předmětem zájmu fondu North West Evergreen, který
napomáhá při transformaci regionu. Díky dotacím z Evropské investiční
banky spravuje fond 565 milionů Eur.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Město Wigan jiņ investovalo do mnoha forem podpory podniků a
rozvojových programů, jako například:
Podpora podnikům v moņných příleņitostech naskýtajících se díky
nízkoemisní agendě. To podněcuje spolupráci na vývoji nových
technologií, zajińtění kvalifikace pracovní síly a rozvoj obchodních styků
mezi místními firmami.
Programy podpory podnikání se specifickým zaměřením na nízkoemisní
obory. Předchozí programy pomohly vytvořit přes 550 nových investic a
přes 600 pracovních míst.
Dohody o zaměstnávání, zprostředkování a poskytování poradenství
soukromým organizacím vedoucí k náboru odborně kvalifikovaných
pracovníků. Více neņ 50 společností najalo na zaměstnanecký poměr jiņ
100 lidí přes tuto zprostředkovatelskou sluņbu.
Environmental Business Pledge – plán na podporu malých a středních
podniků v Manchesteru, ke zlepńení jejich vlivu na ņivotní prostředí a
k uńetření nákladů. Přibliņně 1500 společností z regionu Manchesteru
vyuņilo této moņnosti podpory.
Na základě postupného růstu, o 9% vyńńího neņ byl před zavedením
strategie, přispívá program místní ekonomice částkou aņ 750 milionů
Eur. Celkově by měl sníņit vypouńtěné emise o 6 milionů tun během
následujících pěti let.

Contact: Sean Melling, Strategy Officer at the Wigan Council
sean.melling@wigan.gov.uk
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2. ČÁST PŘEHLED DOBRÉ PRAXE
4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA V HORNICKÝCH REGIONECH

EnergyLab –
studentská laboratoř ve
Vědeckotechnologickém
parku Gelsenkirchen
PROJEKTOVÝ PARTNER

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen
UMÍSTĚNÍ

Gelsenkirchen
[Německo]
ČASOVÉ OBDOBÍ

Energylab – studentská laboratoř (Německo)

2010 - dodnes
Pŧvodní záměr a cíle projektu
Německé ekonomice schází (jaro 2011) okolo 70 000 kvalifikovaných pracovníkŧ v matematických oborech, informačních
technologiích, přírodních vědách a dalších inţenýrských činnostech. Odhaduje se, ţe z tohoto dŧvodu je ztraceno
v hospodářství několik miliard Euro. Panují obavy, ţe nedostatek odborníkŧ v mnoha oborech zbrzdí na dlouhou dobu
hospodářský rozvoj. Proto je dŧleţité vypracovat středně- a dlouhodobou strategii. Klíčovým prvkem takové strategie je
posílení technického a vědeckého vzdělávání ve školách a informování ţákŧ v co nejútlejším věku o kariérních moţnostech ve
zmíněných odvětvích. Jako součást této strategie vytváří projekt EnergyLab mimoškolní prostor pro studenty, který je určený
k získání praktických zkušeností a kariérního vedení v oborech obnovitelných energií a ochrany ţivotního prostředí.

Zaměření
Studentská laboratoř je určena ņákům ve věku 10 aņ 16 let.

Právní rámec a zúčastněné struktury
Samotná výstavba a vybavení byla sponzorována německou
Spolkovou vládou, Zemskou vládou Severního Porýní – Vestfálska a
městem Gelsenkirchen.
Na činnosti laboratoře se finančně podílí německý Spolkový úřad
práce v rámci plánu kariérního vedení, energetická společnost RWE
jako hlavní sponzor a dalńí podniky, fondy a instituce.

Prŧběh, obsah a finanční stránka
Studentská laboratoř „EnergyLab” byla vytvořena přeměnou a
renovací
nevyuņitého
a
nepronajímatelného
prostoru
ve
Vědeckotechnologickém parku. Byla zaloņena na plońe o rozloze
2
přibliņně 300m a obsahuje 2 oddělené laboratoře, kaņdá z nich
poskytuje 16 pracovních míst. Nachází se zde také místnost se 32
sedadly určená na prezentace pro větńí skupiny.
Nejdůleņitějńím prvkem projektu je provádění řady experimentů, které
vykonávají studenti. Klíčovou sloņkou těchto sluņeb je i program
poskytující intenzivnějńí kariérní vedení, které je realizováno ve
spolupráci s podniky z celého regionu, zejména ve formě studijních
cest do podniků.
V rámci odpoledních kurzů je studentům během semestru nabízena
účast v tzv. „pracovních skupinách“, které jsou určeny ņákům od 14 do
16 let ze středních ńkol v Gelsenkirchenu. To doplňuje rostoucí počet
„celodenně aktivních” ńkol, které se snaņí vytvářet atraktivní program
pro odpolední činnost.
Prostory ve studentské laboratoři mohou být dopoledne zamluveny pro
ńkolní třídy a skupiny studentů z regionu i z jiných částí země.
Program zahrnuje také projektové dny, během nichņ je kombinována
praktická zkuńenost (studentské experimenty) a informace o kariérním
vedení. Jsou organizovány také speciální akce, jako například „Den
dívek“ nebo „Technický kemp pro dívky“.
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Konstrukční práce, prvotní vybavení a samotný rozvoj této laboratoře
byl financován Německou agenturou podpory investic Severního
Porýní-Vestfálska. Vlastní příspěvek Vědeckotechnologického parku
byl 12,5%.
Náklady na činnost studentské laboratoře během prvních 3 let byly
vyčísleny na přibliņně 480 tisíc Euro. Německý Spolkový úřad práce
v Gelsenkirchenu přispívá 40%, soukromí sponzoři a dalńí instituce
pokrývají zbylých 60%.

Dosaţené výsledky a hlavní faktory úspěchu
Projektových dnů se zúčastnilo 815 studentů.
83 studentů se registrovalo do pracovních skupin během prvního
semestru, 72 z nich se účastnilo pravidelně. Před dokončením práce
skupin proběhl anonymní průzkum účastníků, do kterého se zapojilo 48
studentů. Z této skupiny se téměř dvě třetiny (63%) vyjádřilo, ņe byli
úplně nebo velmi spokojeni s pracovní skupinou, zatímco pouze 15%
bylo nespokojeno, nebo velmi nespokojeno. Obzvláńtě vysoce
hodnocené byly studijní návńtěvy do různých společností. O něco
méně pozitivně hodnocené byly psané instrukce k experimentům, které
byly u některých shledány příliń dlouhé a/nebo příliń komplikované. Ty
byly ve výsledku přepracovány.
Je obtíņné prokázat, zda a jak taková instituce jako studentská
laboratoř ovlivní kariérní rozhodování zúčastněných studentů. Studenti,
kteří se zapojili do pracovních skupin, totiņ zatím nedokončili svou
ńkolní docházku.

Contact: Corinna Arent, project manager new and renewable
energies
arent@wipage.de
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ZÁVĚR
Identifikace dobrých praktik v oblasti podpory malého a středního podnikání
v hornických či prŧmyslových regionech je jedním z výstupŧ projektu
PROSPECTS. Je to výsledek činností projektových partnerŧ během projektu.

Tato Příručka dobrých praktik je dokumentem s přidanou hodnotou v otázce výměny a sdílení zkuńeností. Navíc představuje
různé zkuńenosti partnerů. Tato různorodost je podpořena 4 strategickými tématy, která byla probírána v rámci projektu, a
působností zapojených institucí na odlińných územích.
Tento dokument také umoņňuje místním strukturám vyuņití představených dobrých praktik ke zlepńení svých místních strategií
rozvoje.
V tomto pohledu je tato příručka prvotním krokem k vypracování Plánů transferu dobrých praktik, kterým se budou zabývat
projektoví partneři, ale také přísluńné místní struktury.

Témata

ACOM
Francie

město
HouthalenHelchteren

SMOOK Karviná

FRANCIE

BELGIE

ČESKÁ REP.

1. TÉMA: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
1. Zakládání podnikŧ
2. Rozvoj dovedností a znalostí
3. Rozvoj podnikŧ
4. Náhled na řízení
5. Podpora vědeckých inovací

2. TÉMA: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY
1. Zvýšení kvality ţivota a zlepšení ţivotního prostředí
2. Propagace regionu a jeho metody
3. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí

3. TÉMA: PODPORA TVORBY KLASTRŦ
1. Klastrová politika
2. Oborové klastry

4. TÉMA: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA
1. Rozvoj lidských zdrojŧ a inovací
2. Výzkum inovací
3. Finanční podpora inovací
4. Inovativní technologie
5. Strategie na rozvoj inovací

Dobré příklady představené jednotlivými partnery
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Krajská rada oblasti
Pas-de-Calais
FRANCIE

město
Tatabánya
MAĎARSKO

ACOM
Polsko
POLSKO

Labour Fund
Zasavje
SLOVINSKO
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město
Laviana
ŠPANĚLSKO

město
Wigan
VELKÁ BRITÁNIE

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen
NĚMECKO
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KOORDINÁTOŘI PROJEKTU PROSPECTS

ACOM Francie (vedoucí partner)
Hôtel de ville - BP49 - 62801 Liévin cedex- france
Patrice Delattre
Managing director of acoM france
ProSPectS Project coordinator
eUracoM coordinator
Phone : +33 321 44 86 23
patricedelattre@nordnet.fr

Anne-Catherine michel
european affairs officer
financial and administrative Manager
of the ProSPectS project
Phone : +33 321 44 86 28
anne-catherine.michel@nordnet.fr

Soraya Asmani
financial and administrative Manager
of the ProSPectS project
(May - November 2011)
Phone : +33 321 44 86 28
soraya.asmani@hotmail..fr

Gaetane hotte
administrative assistant of acoM france
Project assistant
Phone : +33 321 44 86 25
accueil.acom@nordnet.fr

Město Houthalen-Helchteren (Belgie)
Grote Baan 112 - 3530 Houthalen-Helchteren
Joke Vandebeek
environmental officer
Phone : +32 11 60 05 72
jokevandebeek@houthalen-helchteren.be

Svazek měst a obcí okresu Karviná (Česká republika)
frystatska 72/1 - 733 01 Karvina - czech republic
Ceslav Valosek
General affairs officer
Phone : +42 0 596 340 080
valosek@rikka.cz

Krajská rada oblasti Pas-de-Calais (Francie)
39, rue d’amiens - 62018 arras cedex 9 - france
Jean-luc lods
director of european affairs and
international cooperation

Gaetan friscourt
european officer

Phone : +33 3 212 19 205
lods.jean.luc@cg62.fr

Phone : +33 3 212 19 208
friscourt.gaetan@cg62.fr

Město Tatabánya (Maďarsko)
6 fö ter - 2800 tatabánya - Hungary
Tamas Galgovics
Strategic manager
Phone: +36 20 249 4993
Galgovics.tamas@tatabanya.hu
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ACOM Polsko (Polsko)
ul. Jankowicka 23/25, 44-200 rybnik - Poland
Pawel mocek
office Manager
Phone: +48 32 426 01 30
biuro@sggp.org.pl

Labour Fund Zasavje (Slovinsko)
Podvine 36- 1410 Zagorje ob Savi - Slovenia
Dejan Poboljsaj
deputy manager of Labour fund Zasavje

Stasa Baloh Plahutnik
Head of the business incubator at
the regional development center Zasavje

Phone : +386 (0)356 60 519
dejan.poboljsaj@skladdela-zasavje.si

Phone : +38 63 56 60 500
Stasa.baloh-plahutnik@rcr-zasavje.si

Město Laviana (Ńpanělsko)
c/Uria n°58-4° c - 33003 oviedo - asturias - Spain
Juan Vazquez
National coordinator of Project Prospect /
financial and administrative manager of acoM Spain
Phone : +34 985 207 158
acoM.SPaiN1@terra.es

Město Wigan (Spojené království)
economic development, Places directorate, Po Box 100, Wigan, WN1 3dS
Sean melling
Strategy officer
Phone : +44 01942 489180
Sean.Melling@wigan.gov.uk

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen (Německo)
Muncheidstrasse 14 - 45886 Gelsenkirchen - Germany
heinz-Peter Schmitz Borchert
Managing director of the Science Park

Corinna Arent
Project manager new and renewable energies

Phone : +49 209 167 1002
sb@wipage.de

Phone : +49 209 167 1002
arent@wipage.de

Dalńí osoby zapojené do realizace projektu PROSPECTS:
Carolina morilla Cernuda
General director of Mines in the
government of Principality of asturias
former General director of acoM Spain
Phone : +34 685 726 011
carolina.morillacernuda@asturias.org

Paul Boutsen
development Manager at
cleantech campus Limburg (Belgium)
Phone : +32 89 86 58 86
paul.boutsen@hetvervolg.org

Barbara Botos
Head of the National climate Policy Unit climate Policy department
Ministry of National development (Budapest)
former ProSPectS Partner coordinator
Phone : +36-1-795-3407
barbara.botos@nfm.gov.hu
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SEZNAM ÚČASTNÍKŦ TEMATICKÝCH SEMINÁŘŦ
ABSOLON Jiri
ALEXANDRE Guy
ALONSO Urbano
ALVAREZ Iñigo
ANIS Hatice
ARENT Corinna
ASMANI Soraya
AZPEITIA Isabel
BALCER Marek
BALOH PLAHUTNIK Stańa
BARBON RODRIGUEZ Adrian
BARETTINO COLOMA Monica
BARILLIER Pierre
BARNIER Jean-François
BAS Freija
BEUZELIN Tanguy
BENESY Arnaud
BETREMIEUX Jean
BOBAK Bohumir
BOGOCZOVA Helena
BOTOS Barbara, dr.
BOUTSEN Paul
BROCQ Benoît
BURGUN Marie-Pierre
BUZEK Pavel
CALVO FERNANDEZ Angel
ČEČ Franci
CHRÓSZCZ Tadeusz
CONSTANT Christine
COTTIGNY Astrid
CUNLIFFE Keith
DAGBERT Michel
DEBES Carsten
DECKERS Jo
DELATTRE Patrice
DELBAERE Gilles
DEL COSO Raul
DE MARCO Jose Carlos
DIEZ Yolanda
DOYER Francis
DROUIN René
DURAN FRAGUAS Ana Luisa
DYBALA Dawid
DYBALA Piotr
DZIURSKA Madgalena
ETCHES Natalie
FARKAS Tamás
FAVREAU Elsa
FERNANDEZ Eva
FERNANDEZ CUESTA Jaime
FERRIER Pierre
FRISCOURT Gaëtan
FROMAGET Gisèle
GALGOVICS Tamás
GAMBLES Susan
GARAJ Erika, dr.
GARANTINI Tomo
GARCIA Luis Maria
GEIJO Benjamin
GELLEZ Anne Sophie
GOMEZ CANO Manuel
GONZALEZ ALLER Emilio
GONZALEZ ROBLA Miguel Angel
HAJDÚ Ferenc
HALÁSZ - SZÁNTÓI Emese
HAWEL Marek
HECZKO Eduard
HERLIN Agnieszka
HOUNSLOW Diana
HURST Stuart
KÁRPÁT Csaba
KNOP Lilla
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KVAPULINSKA Petra
LAEVERS Patrick
LANGER Stefan
LATKO Jacek
LEBLANC Martine
LEFAIT Michel
LESKOVAR Ivi
LÉVAI Ferenc
LIPNER Jan
LODS Jean-Luc
MAGIERA Barbara
MAGYARNÉ KOCSIS Andrea Edit
MALOVRH Andraņ
MARTINEZ ALVAREZ Cipriano Elias
MAZEL Michel
MAZUR Natalia
MELLING Sean
MERELLE Franck
MERTOVA Dagmar
MICHEL Anne Catherine
MIERSMAN François
MOCEK Paweł
MOJZISEK Radislav
MOREAU Pierre
MORILLA CENUDA Carolina
MUÑIZ ZAPICO Marta
MZIK Lumir
NÉMETH Márton
NEWY Kornelia
NUÑEZ Cesar
OLKO Sławomir
O’MARA Phil
PEČNIK Nina
PEREZ IBAÑEZ Gonzalo
PEREZ VILLALTA Gabriel
PIWEK Andreas
PIWOWARSKA Karolina
PŁONKA Bartłomiej
POBOLJŃAJ Dejan
POLA Isaac
PTOSKOVA Jitka
PUZON Maciej
REVEZ Elias
RODRIGUEZ LOZANO Elias
ROSMAN Ladislav
ROŻEK Alina
ROZINA Roman
SCHMIDT CSABA
SCHMITZ BORCHERT Heinz Peter
SKOKAN Karel
SIORAK Nicolas
STRZELCZYK Katarzyna
ŃUMER Andrej
TAŃLER Mitja
TICHA Dana
TIMMERMANS Peter
TKOCZ Anna
TOMCIK Jiri
VALOSEK Ceslav
VANDEBEEK Joke
VANDENEECKHOUTTE Roseline
VANHAECKE Anne
VAZQUEZ GONZALEZ Juan
VENTURA Antonio
VIDIC RISTIČ Lijana
VON DER BECK Sabine
WATTS EION
WOJTYŁO Zbigniew
WOLNIK Grzegorz
YZERMANS Alain
ZALETEL Aleń
ZDUNEK Paweł
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3 roky, 10 partnerů podporujících a propagujících malé a střední
podnikání v 9 hornických oblastech Evropy.
Během první fáze projektu se projektoví partneři zabývali 4 strategickými tématy: atraktivita území pro
investory, posílení struktur na podporu malého a středního podnikání, podpora tvorby klastrů a inovace a
znalostní ekonomika. Výsledky jsou následující: analýza a sdílení zkuńeností jednotlivých partnerů na kaņdé
ze zmíněných témat.
Hlavním cílem projektu je získání nových znalostí a dovedností místních struktur a veřejné správy v podpoře
malého a středního podnikání v evropských hornických a tradičně průmyslových regionech.
Tato Příručka dobrých praktik přispívá k dosaņení tohoto cíle.

Publication executive: acoM france/ ProSPectS
Writing: ProSPectS partners - SPire consultancy (Bruno Sinn and elsa favreau)
Photos: provided by the project partners and without copyright
Coordination: Patrice delattre, Soraya asmani and anne-catherine Michel
Graphism: Stéphane descamps
Printing: à renseigner une fois qu’on aura le nom d
october 2011

