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PŘEDMLUVA
Strategická směrnice je jednou ze tří publikací tvořících výstup projektu PROSPECTS. Dalšími
dokumenty jsou Příručka dobrých praktik a Informační přehled. Jejím cílem je poskytnout doporučení
pro meziregionální spolupráci na základě výstupů z projektu PROSPECTS: Zefektivnit metody regionální
politiky v oblasti podpory malého a středního podnikání v bývalých hornických regionech.
Dokument je rozdělen do pěti hlavních částí:
• První část představuje problematiku meziregionální spolupráce hornických regionů. Vysvětluje, jak
meziregionální spolupráce může pomoci řešit obtíže, s kterými se tyto oblasti potýkají.
• Druhá část popisuje nabyté znalosti a doporučení z projektu. Ty slouží k navázání úspěšných
partnerství a zajištění stálého zapojení partnerů.
• Třetí část představuje hlavní úspěchy první fáze projektu PROSPECTS: Výměna zkušeností. Také
poskytuje doporučení, jak uskutečnit tento druh činností.
• Čtvrtá část představuje hlavní úspěchy druhé fáze projektu PROSPECTS: Transfer zkušeností. Také
poskytuje doporučení jak uskutečnit tento druh činností.
• Poslední část je věnována přehledu přístupů evropských zemí k podpoře malých a středních
podniků a zdůraznění úlohy meziregionální spolupráce v tomto ohledu.
Tento dokument navíc obsahuje části Plánů transferu dobrých praktik, které byly vypracovány
jednotlivými partnery v rámci fáze Transfer zkušeností. Tyto výňatky byly zpracovány konzultantem
projektu ve spolupráci s jednotlivými partnery. Plány transferu dobrých praktik v celém znění jsou k
dispozici na webových stránkách projektu: www.prospects-project.com.
Celkový obsah tohoto dokumentu byl navržen vedoucím partnerem projektu. Podrobná struktura
této Směrnice byla předložena projektovým partnerům ke schválení. Samotný text konečné verze
byl vypracován konzultantem projektu. Textový obsah je výhradní odpovědností autora. Řídící orgán
programu INTERREG IVC není zodpovědný za jakékoliv použití zde obsažených informací.
Tento projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím programu
INTERREG IVC

Tento projektu je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG IVC Evropské unie
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1.

OTÁZKA
MEZIREGIONÁLNÍ
SPOLUPRÁCE
V HORNICKÝCH
REGIONECH

HORNICKÉ REGIONY MAJÍ SPOLEČNÉ EKONOMICKÉ, SOCIÁLNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ PROBLÉMY
Hornické regiony se potýkaly a stále se potýkají s velkými změnami souvisejícími s utlumením nebo úplným ukončením
těžebního průmyslu, k němuž došlo na konci dvacátého století v celé Evropě.
Šok byl patrný zejména v krajích, jejichž hospodářství spočívalo zejména na jednom odvětví průmyslu. Po celá desetiletí byly
těžební a průmyslové podniky největšími zaměstnavateli v těchto regionech a místní pracovní síla byla vyškolena právě pro
potřeby těchto společností. Generacím horníků se velmi dařilo. Územní, hospodářské i sociální uspořádání podléhalo tomuto
průmyslu.
Krize tohoto oboru vedla k masivnímu snížení počtu pracovních míst a vysoké nezaměstnanosti, což také zvýraznilo slabiny
hornických regionů: nedostatečná kvalifikace obyvatelstva v oblasti poskytování služeb, nedostatečné množství průmyslových
oborů, zaostalost sektoru služeb a absence podnikatelských iniciativ a vhodného prostředí k podnikání mezi lidmi, kteří byli
dlouhou dobu závislí na těžbě a těžebních společnostech. Důlní činnost vedla také ke zhoršování životního prostředí a měla
negativní vliv na zdraví lidí.
Kombinace těchto prvků vykreslila negativní obraz hornických a průmyslových regionů a přispěla ke snížení jejich atraktivity, a
to zejména pro investory.

PROBLEMATIKA PŘEMĚNY STRUKTURY EKONOMIKY PO ÚTLUMU TĚŽEBNÍHO PRŮMYSLU, NEBO PO
UZAVŘENÍ DOLŮ
Orgány veřejné správy si byly tohoto trendu vědomi, a proto realizovaly takové činnosti, aby došlo k nápravě této situace a
začaly s ekonomickou přeměnou jejich území. Výzva byla velká: jak vytvořit nové ekonomické příležitosti, nové bohatství a nová
pracovní místa a tím podpořit rozvoj území, které ztratilo svou dominantní činnost?
Tato otázka nebyla pouze ekonomická, ale také sociální, protože počet nezaměstnaných osob se dramaticky zvýšil a obyvatelé
trpěli po úpadku těžebního průmyslu nedůvěrou a ztrátou své identity.
Veřejnými orgány a dalšími zapojenými institucemi bylo realizováno mnoho řešení. Základním cílem bylo nastartovat rozvoj
nových ekonomických činností a podpořit zakládání a expanzi podniků: vytvoření struktur na podporu podnikání, podpora
rozvoje sektoru služeb, zvýšení atraktivity území k přilákání investorů a rozvoj specifických činností, jako je cestovní ruch, činnosti
s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou ekologicky šetrné aktivity a inovativní ekonomika, podpora rozvoje podnikatelského
prostředí, zakládání klastrů, apod.

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ JAKO
HNACÍ SÍLY HOSPODÁŘSTVÍ
Mnoho průmyslových oblastí v Evropě čelí obdobným potížím, proto je jejich spolupráce příležitostí k vyřešení jejich problémů
a k nalezení společných řešení. Tím spíše, že některé z postupů a metod, které byly zavedeny po celé Evropě s cílem hospodářské
přeměny, byly obzvláště účinné a měly skutečně pozitivní dopad na místní a ekonomický rozvoj. Je tedy zajímavé si tyto
zkušenosti vyměňovat a předávat tak, aby se zefektivnila regionální politika a její nástroje, a aby byl zajištěn hospodářský růst
v celé Evropě. Potřeba spolupráce je obzvláště žádoucí v době hospodářských krizí, kdy se problémy hornických regionů ještě
zhoršují.
Meziregionální spolupráce, kterou se rozhodlo 10 partnerů projektu PROSPECTS realizovat, se věnuje podpoře malého
a středního podnikání. Skutečně významná role malých a středních podniků v ekonomickém rozvoji a růstu se projevuje v
množství výzkumů a analýz. Vytvářejí pracovní místa pro obyvatele a přichází s inovacemi. Na malé a střední firmy spoléhá přímo
nebo nepřímo velký počet lidí. Většina ze současných velkých společností navíc vznikla z původně malých a středních podniků.
Rozvoj malého a středního podnikání je tedy klíčem k ekonomické transformaci těžebních a průmyslových regionů.
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Plán transferu dobré praxe
AUTOR PLÁNU TRANSFERU

ACOM Francie*
a Regionální rada Nord-Pas de
Calais
VYBRANÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Studentská laboratoř EnergyLab
PŘEDKLADATELDPBRÉ PRAXE

Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen
*Kontakt:
Anne-Sophie Gellez > anne-sophie.gellez@nordpasdecalais.fr
Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en

Návštěva studentské laboratoře Energy Lab s ředitelem
Vědeckotechnologického parku Heinz-Peter Schmitz-Borchertem

Delegáti projektu Prospects na návštěvě ve studentské
laboratoři Energy Lab

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Dominance průmyslových a těžebních činností až do konce dvacátého
století vedla ke vzniku několika nedostatků v hospodářství regionu Nord
- Pas-de-Calais: vysoká nezaměstnanost, nerozvinuté podnikatelské
prostředí, nízký počet nově vznikajících společností v porovnání s jinými
regiony Francie a nedostatečné zapojení malých a středních podniků do
tvorby inovací. Region Nord - Pas-de-Calais trpí také značným odlivem
mladých obyvatel, navzdory jejich stále velkému počtu 4 milionů. Tyto
faktory oslabují region a brání jeho ekonomickému rozvoji.
Region tedy začal řešit tento problém tím, že vytvořil novou Regionální
hospodářskou strategii iniciativ, která propaguje odlišný pohled na
podnikání. Tato regionální politika byla vytvořena ve spolupráci se
vzdělávacími institucemi, univerzitami, organizacemi za práva žen a s
místními podniky. Zaměřuje se na několik vrstev společnosti, především
na žáky a studenty.
V regionu se také nachází několik středisek a informačních míst
věnovaných podnikání studentů. Střediska nabízí prostory, kde se
studenti mohou setkat, navzájem diskutovat a rozvíjet své projekty.
K tomu je jim k dispozici množství příslušenství (telefony, počítače,
zasedací místnost, atd.) a další zdroje informací (tematické semináře,
konference, setkání s úspěšnými podnikateli, „Klub podnikatelů“ a
sdružení „Mladé podniky“). Interaktivní informační místa slouží k tomu,
aby mohli studenti zhodnotit své podnikatelské schopnosti.
Regionální rada si pro přenesení dobré praxe v rámci projektu
PROSPECTS zvolila „Studentskou laboratoř EnergLab“, aby doplnila
zmíněnou Strategii a systém středisek a informačních míst o podnikání.
Realizace dobré praxe bude zaměřena na:
•  Rozvoj dovedností a povědomí o inovacích mezi studenty a
mladými lidmi již během školní docházky,
• Propagace kariérních příležitostí pro mladé lidi v odvětvích
využívající inovace,
• Podpora mladých lidí k zakládání podniků zabývajícími se
inovacemi.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU TRANSFERU
DOBRÉ PRAXE

Regionální rada se především zajímala o metody, které používají v
Gelsenkirchenu k získání zájmu mezi žáky, dále pak o zaměření na
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Seminář se studenty v laboratoři Energy Lab

vědecká témata, dohody veřejné a soukromé sféry o financování a
širokém poli působnosti včetně venkovských oblastí.
Regionální rada však zdůraznila obtížnost stejného uplatnění jako v
Gelsenkirchenu, zejména pak zapojení soukromého sektoru, vedoucí
roli Regionálního odboru vědy a inovací a finanční roli Ministerstva
práce. Partnerství bude navázáno převážně mezi místními veřejnými
strukturami.
Regionální rada si navíc přeje tento příklad dobré praxe ještě doplnit.
Hlavním cílem nebude, aby se studenti angažovali ve vědeckých
odvětvích, ale aby se stali podnikateli a zakládali v těchto odvětvích
nové společnosti.
Regionální rada ponese zodpovědnost za realizaci této dobré praxe.
Jejím úkolem bude určit strategii, vybrat a finančně podporovat
koordinátora a zajistit spoluúčast obcí nebo městských částí, jakož i
vzdělávacích pracovníků. Tato dobrá praxe by měla být uskutečněna
nejprve v malém měřítku, v rámci okresu nebo aglomerace obcí. Tato
testovací fáze by umožnila regionu lépe definovat úlohu každého z
partnerů i koordinátora.
Technické znalosti a dovednosti budou poskytovat technické školy a
univerzity.

FINANCOVÁNÍ

Zdroje financování budou stejné jako pro Regionální hospodářskou
strategii iniciativ a projekty zaměřené na rozvoj území: Regionální rada,
další místní veřejné struktury a Evropský sociální fond. Jedná se tedy
především o veřejné zdroje. Na rozdíl od Vědeckotechnologického
parku Gelsenkirchen postrádá Regionální rada soukromé zdroje
financování a stěží uskuteční podobnou finanční dohodu mezi veřejnou
a soukromou sférou jako v Gelsenkirchenu.

HODNOCENÍ

Poté, co bude příklad dobré praxe přenesen a program realizován, určí
definované ukazatele, zda bylo původních cílů dosaženo. Regionální
rada vyhodnotí počet studentů, kteří mají prospěch ze vzdělávání
o podnikání. Bude také sledován růst zájmu mezi mladými lidmi o
inženýrské a vědecké projekty.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Plán transferu dobré praxe
AUTOR PLÁNU TRANSFERU
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PŘEDKLADATEL DOBRÉ PRAXE
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*Kontakt:
M-P.Burgun > mpburgun@agglo-lenslievin.fr
A. Herlin > aherlin@agglo-lenslievin.fr

Bickershaw Diggle flash

Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en

Přírodní park Greenheart
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Společenství aglomerace Lens-Liévin se potýká se socio-ekonomickými
potížemi, které jsou výsledkem několika desetiletí aktivní těžby:
znečištění životního prostředí, skládky, vysoká míra nezaměstnanosti a
nízká úroveň vzdělání.
Aglomerace Lens-Liévin se snaží s těmito problémy vypořádat a
propagovat silné stránky regionu, jako je strategická geografická poloha
a aktivní pracovní síla. Proto se podílí na programech obnovy území,
hospodářského rozvoje a zvýšení atraktivity lokality pro investory.
Lens-Liévin chce rozvíjet a posilovat občanskou společnost a
oboustrannou účast v tomto probíhajícím procesu. Zahrnutí
společnosti do projektu napomáhá vytváření kolektivní identity, která
je klíčem pro hospodářský rozvoj: Vnímání území jako společného
prostoru by podpořilo iniciativy místního a hospodářského rozvoje,
jako je například zakládání nových podniků.
Ústřední role společnosti v místní politice, která byla posílena reformou
francouzského území v prosinci 2010, je dalším důvodem tohoto
záměru.
Tento náročný úkol nebude snadný: Jakožto v bývalém monoindustriálním kraji zde byl zpomalen rozvoj kulturního, občanského i
ekonomického prostředí.
Společenství aglomerace Lens-Liévin si vybralo, jako příklad dobré
praxe projektu PROSPECTS, „Přírodní park Greenheart“ projektového
partnera města Wigan, protože toto území v Anglii je obrazem
příkladného a společného přístupu k místnímu rozvoji.
Cílem transferu dobré praxe je podpora úvahy nad rozvojem nebo
posílením regionálních strategických partnerství, do kterých jsou
zapojeny místní veřejné struktury, občané a partneři ze soukromé sféry.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU TRANSFERU
DOBRÉ PRAXE

Společenství aglomerace Lens-Liévin se již podílelo na navázání
několika partnerství s občany i místními institucemi: setkání s
podnikatelskými spolky, partnerství s organizacemi, které podporují
inovace v hospodářství, a spolupráce s dalšími zájmovými asociacemi.
K rozvoji těchto partnerství a k jejich využití v projektech hospodářské
přeměny a rozvoje nových činností bude potřeba všestranný tým, který
je vyškolený k řízení společných projektů. Obzvláště se doporučuje

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Návštěva delegace ACOM Francie ve Wiganu

Přírodní park Greenheart

zahrnutí takovéto spolupráce již od počátku projektů.
Navazování všestranných partnerství je složitá a časově náročná
záležitost. Úspěch závisí na vzájemném porozumění a pochopení cílů a
rozvoji přejatých nástrojů a metod.
Podnikatelé (Cílová skupina projektu PROSPECTS) budou mít z
tohoto procesu prospěch díky včasnému zapojení při vzniku projektů
územních hospodářských strategií, snadnějšímu poznání zdrojů a
potřeb všech zúčastněných partnerů.

FINANCOVÁNÍ

Financování transferu dobré praxe by bylo zajištěno prostřednictvím
sponzorů ze soukromého sektoru, místních veřejných struktur, fondů
partnerských institucí a evropských fondů: Evropský fond pro regionální
rozvoj bude v regionu Nord Pas-de-Calais spolufinancovat informační
a komunikační technologie sloužící ke zlepšení komunikace mezi
úředníky, občany a správními orgány a k modernizaci služeb veřejného
sektoru a místní administrativy.

HODNOCENÍ

Hodnocení přenesení osvědčené metody do praxe by mohlo být
zaměřeno na 2 hlavní aspekty:
• Změny v rámci partnerství:
- počet pořádaných akcí
- počet účastníků dle jednotlivých oborů a podle jejich úrovně
(manažeři firem, představitelé sdružení, akademici, atd.)
- povaha a počet nových návrhů jednotlivých účastníků na
fungování partnerství a / nebo stanovení cílů
•

Vznik „kolektivní inteligence“:
- druh a množství předaných informací v rámci skupiny
- rozhovory s účastníky skupin sloužící k prověření využití znalostí a
jejich přidané hodnoty
- Pokud byly vytvořeny internetové stránky: počet návštěv a povaha
nejčtenějších dokumentů a komentářů
- počet konferencí, seminářů, think-tank setkání
- konkrétní výsledky: komunikační nástroje, realizace ekonomických
činností (zakládání/převzetí podniků, expanze na exportním trhu,
výzkum-inovace)
www.prospects-project.com
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Trencherfield Mill - Office, Industrial and Residential mixed use space

Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en

Středisko Wigan Life

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Po uzavření uhelného dolu a po ukončení těžební činnosti hledalo
město Houthalen-Helchteren alternativy dalšího hospodářského
rozvoje. Město se rozhodlo zaměřit na odvětví recyklace odpadů,
taktéž označované jako obor „čistých technologií“. Pro tento účel
vzniká v Houthalen-Helchteren klastr „čistých technologií“.
Město Houthalen-Helchteren chce podpořit toto odvětví ekonomiky
tím, že láká nové investory a vytváří příležitosti pro expanzi podniků.
Rozvoj příslušné infrastruktury a schopnost informovat investory
a společnosti je nezbytnou podmínkou k dosažení tohoto cíle.
V současné době však město nemůže pomoci rozvíjejícím se podnikům
a investorům při hledání vhodných pozemků a prostor. Služba
vyhledání nemovitostí v okrese Wigan se zdá být řešením tohoto
problému, neboť poskytuje databázi komerčních a průmyslových
pozemků a objektů, které jsou k dispozici na trhu.
Cílem transferu je podpora investorů k usídlení v Houthalen-Helchteren
díky poskytnutí správných míst vzhledem k jejich potřebám.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE
Doba potřebná k realizaci tohoto nástroje bude jeden rok. Uvedení do
praxe by se mohlo uskutečnit po komunálních volbách v říjnu 2012.
Realizaci a rozvoj služby Vyhledání nemovitostí zajistí jedna osoba
zaměstnaná na plný úvazek vybavená komunikačními dovednostmi,
znalostí počítačového softwaru a místního trhu s nemovitostmi
a schopností koordinovat podniky a investory. Touto osobou by měl
být místní zástupce odpovědný za regionální hospodářský rozvoj.
Služba Vyhledání nemovitostí je v první řadě zaměřena na místní
nejbližší okolí, ale dlouhodobým cílem je rozvinout tuto službu
i na vyšší úroveň. Pro tento účel město osloví existující struktury
na podporu podnikání, jako jsou Vlámská agentura rozvoje nebo
Rozvojová agentura v Limburgu. Cílem je vytvořit společný nástroj
a navázat spolupráci mezi obcemi v hornickém regionu Limburg.
Jelikož se stávající struktury zaměřují primárně na místní prostředí
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Středisko Wigan Life

a dostatečně nekoordinují své činnosti, tak bude město HouthalenHelchteren muset pravděpodobně založit vlastní organizaci sloužící
k transferu dobré praxe – Služba vyhledání nemovitostí

FINANCOVÁNÍ

Rozpočet v prvním roce fungování bude přibližně 150 000 Euro,
ale poté budou náklady každoročně nižší o 100 000 Euro. To platí
za předpokladu, že bude vyvinut potřebný software.
Pokud budou podniky a investoři povinni platit malý příspěvek, může
tato služba generovat příjmy a může tak být částečně výdělečně
soběstačná. Služba Vyhledání nemovitostí by měla být představena
jako pilotní projekt v tomto regionu. To by zajistilo příspěvky jak
z regionálního, tak ze státního rozpočtu. Všechny tyto možnosti budou
podrobeny analýze po komunálních volbách v říjnu 2012.

HODNOCENÍ

Služba Vyhledání nemovitostí bude mít několik přínosů. Umožní
snadnější zakládání podniků, přinese jasnější povědomí o místní
a regionální poptávce a lepší využití podmínek, které podnikatelé
hledají.
Město Houthalen-Helchteren vyhodnotí tento příklad dobré praxe
podle počtu využití. Pokud se bude zdát využití nízké, tak bude
zajištěna větší propagace této služby.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS
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2.

POZNATKY Z
PARTNERSTVÍ A
DOPORUČENÍ

PROJEKT PROSPECTS - NAVÁZÁNÍ NA PŘEDCHOZÍ PARTNERSTVÍ
Práce se správnými partnery se stává zásadním předpokladem pro úspěch projektu. Seskupení partnerů, kteří čelí podobným
problémům a jsou zvyklí pracovat společně, je přirozeným výchozím bodem k vytvoření partnerství.
Partneři projektu PROSPECTS tato pravidla při navazování svých partnerství striktně dodržují. Deset projektových partnerů
pochází z hornických oblastí Evropské unie uvnitř čtyřúhelníku «Spojené království - Španělsko - Maďarsko - Polsko».
Vzhledem k tomu, že se potýkají s podobnými problémy v oblasti hospodářských změn (Jak bylo podrobně popsáno dříve:
viz Část I. Meziregionální spolupráce hornických regionů), tak si tyto regiony brzy uvědomily přidanou hodnotu získanou
ze spolupráce při řešení těchto otázek. Některé z nich stály v roce 1989 u vzniku evropského sdružení EURACOM (Evropské
sdružení hornických regionů), jehož cílem bylo hospodářské oživení těchto území a zajištění prostoru pro otázku těžebního
průmyslu v environmentální politice Evropské unie. EURACOM je dnes jedním z největších sdružení místních struktur v Evropě.
Projekt PROSPECTS, který byl zahájen v roce 2010 s výraznou podporou sdružení EURACOM, byl založen na programu RECORE
(Regenerace evropských hornických regionů), předchůdci programu INTERREG IIIC, který byl taktéž iniciován sdružením
EURACOM. EURACOM a RECORE byly základem projektu PROSPECTS, jelikož zajistily vzájemný prvotní kontakt mezi partnery.
K projektu se připojili i další partneři (zejména město Tatabánya z Maďarska, sdružení Labour Fund Zasavje ze Slovinska a
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais z Francie) a pozitivně přispěli k diskusi svými odlišnými pohledy, jiným politickým zázemím a
jinými regionálními nástroji a metodami. Spolupráce již dříve zapojených partnerů s novými členy poté byla velkým přínosem
pro samotný projekt.

PARTNEŘI PROJEKTU PROSPECTS: SPOLEČNÁ TÉMATA, ALE RŮZNÁ PROSTŘEDÍ
Přestože projektoví partneři mají mnoho společného, mají rozdílné charakteristiky.
Se zavedením meziregionální spolupráce, programu INTERREG IVC, již není potřeba geografická blízkost.
I nesousedící regiony se mohou navzájem kontaktovat a navázat vztahy. Projekt PROSPECTS díky tomuto zapojil partnery
z různých koutů Evropy: jižní, západní i střední Evropa. Proto také nabízí prostor pro meziregionální dialog mezi partnery
pocházejících z různých kultur a rozličného socio-ekonomického prostředí.
Přestože byla těžba uhlí v mnoha evropských zemích již s uzavřením posledních dolů v osmdesátých a devadesátých letech
definitivně ukončena, existují v některých regionech, jako například ve Slezsku, stále aktivní uhelné doly. Někteří z partnerů
projektu PROSPECTS se v současné době potýkají s problémy vzešlými z diverzifikace hospodářství a restrukturalizace
těžebního průmyslu.
Partneři projektu PROSPECTS jsou různorodí. Většinu z nich reprezentují veřejné struktury různé úrovně: obce, krajské rady,
atd. Do projektu jsou taktéž zapojeni představitelé sdružení EURACOM, nevládních organizací a vědecko-technologických
parků.
SLADĚNÍ RŮZNÝCH ÚROVNÍ ROZVOJE A RŮZNÝCH OČEKÁVÁNÍ PARTNERŮ
V důsledku těchto rozdílů disponují partneři různou úrovní know-how a znalostí v oblasti podpory malých a středních podniků.
Jednou z výzev meziregionální spolupráce je zajistit tzv. „win-win“ charakter partnerství a být užitečný pro všechny partnery,
a to i pro ty, kteří jsou v některých oblastech na vyšší úrovni.
Dosažení tohoto cíle závisí zejména na postoji partnerů. Nejpokročilejší regiony by si měly být vědomi, že mohou těžit ze
spolupráce získáním nového pohledu, perspektivy a zpětné vazby na své vlastní nástroje a metody a objevením nových
přístupů, které dříve nezvažovali.
V méně rozvinutých regionech by si měli uvědomit, že mohou přispět přidanou hodnotu k tomuto partnerství, i když jsou
méně zkušení.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS
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Je také zapotřebí aktivní a rovnoměrné zapojení všech projektových partnerů.

> SPOLEČNÁ ODPOVĚDNOST A PODPORA PRAVIDELNÉHO ZAPOJENÍ VŠECH PARTNERŮ
Udržování stabilního partnerství vyžaduje stálé podněty ze všech stran.
Vedoucí partner byl na počátku projektu vybrán, aby měl na starost koordinaci a řízení projektu PROSPECTS. Vedoucí
partner je odpovědný za projekt vůči řídícímu orgánu. To ale neznamená, že vedoucí partner je zodpovědný za
celou realizaci projektu. Každý partner má své úkoly a přispívá k tomu, že partnerství je plně funkční.
Partneři v rámci projektu PROSPECTS:
• zpracovávali zprávy, které přispěly k přípravě výstupů projektu PROSPECTS: představení svého regionu,
prezentace vlastní politiky a postupů v oblasti podpory malých a středních podniků a tvorba Plánů transferu
dobrých praktik,
• navštěvovali všechny semináře a konference, které byly v průběhu projektu organizovány,
• aktivně se zapojovali do vzájemné komunikace a distribuce výstupů projektu,
• zajistili překlady dokumentů, včetně „newsletterů“ a webových stránek projektu,
• předkládali každých 6 měsíců finanční zprávy.
Všechny tyto úkoly a povinnosti byly jednoznačně definovány a rozděleny v reálném časovém horizontu s jasně
stanovenými lhůtami.
Vedoucí partner měl důležitou roli pravidelně připomínat jednotlivým partnerům předkládání výstupů,
zdůrazňování cílů a stanovených lhůt pro odevzdání.
Mimo to, že vedoucí partner je odpovědný za ostatní partnery, má také povinnost informování partnerů o vývoji
projektu. Každý partner by měl pravidelně získat jasný obraz o tom, které fáze realizace bylo skutečně dosaženo.
Každému z partnerů musí být rovněž zajištěna možnost zapojení, aktivní účast a respekt k dodržování lhůt ze strany
ostatních partnerů.
Oficiální informace jsou poskytovány vedoucím partnerem každých šest měsíců během schůzek řídícího výboru. V
mezidobí vedoucí partner pravidelně kontaktuje ostatní členy projektu.

SPECIFIKUM PROJEKTU PROSPECTS: ZAPOJENÍ VŠECH PARTNERŮ PŘI ORGANIZACI
SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ
Partneři projektu PROSPECTS se dohodli k převzetí zvláštní zodpovědnosti: organizace projektového setkání či
konference za podpory vedoucího partnera.
Během projektu bylo uspořádáno 8 projektových setkání:
•
1 zahajovací konference (Wigan, Velká Británie),
•
4 tematická setkání (Zasavje, Slovinsko; Laviana, Španělsko; Katowice, Polsko; Tatabanya, Maďarsko),
•
1 průřezový seminář (Pas-de-Calais, Francie),
•
1 společné setkání (Karviná, Česká republika)
•
1 závěrečná konference (Houthalen-Helchteren, Belgie; Gelsenkirchen, Německo)
> STRUKTURA PROJEKTOVÝCH SETKÁNÍ (STRANA 11)

> Tato dodatečná odpovědnost výrazně přispěla k úspěchu projektu.
Organizaci každého projektové setkání, včetně přípravy studijních cest, které byly obzvláště důležité, měl na starost
jeden z partnerů. Tyto návštěvy byly pro hostitele příležitostí k představení svého území a politiky a činností během
přeměny hospodářství. Přivítání všech projektových partnerů a prezentace vlastního pracovního a životního
prostoru je zdrojem motivace pro hostitele. Pro ostatní partnery je to příležitost přetavit teorii v praxi a objevit
realitu v místním kontextu hostitelského partnera.
Jedinou výjimkou byl Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen, který se připojil k projektu PROSPECTS až po
zahajovací konferenci, kde se partneři dohodli na časovém harmonogramu seminářů. Vědeckotechnologický park
přispěl k organizaci závěrečné konference v belgickém Houthalen-Helchteren.

> Partneři projektu PROSPECTS doporučují podobný model i ostatním
projektům meziregionální spolupráce.
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> STRUKTURA PROJEKTOVÝCH SETKÁNÍ PROJEKTU PROSPECTS
V
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ZAHAJOVACÍ KONFERENCE: PŘEDSTAVENÍ PARTNERŮ A PLÁNU AKTIVIT BĚHEM PROJEKTU

1. TEMATICKÉ
SETKÁNÍ

2. TEMATICKÉ
SETKÁNÍ

3. TEMATICKÉ
SETKÁNÍ

4. TEMATICKÉ
SETKÁNÍ

1. výstupy

2. výstupy

3. výstupy

4. výstupy
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SCHEMATICKÁ TABULKA VÝSTUPŮ
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PRŮŘEZOVÝ SEMINÁŘ
VYTVOŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

1. SKUPINA

PT 1

PT 2

2. SKUPINA

PT 3

PT 4

3. SKUPINA

PT 5

PT 6

4. SKUPINA

PT 7

5. SKUPINA

PT 8

PT 9

PT10

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE:
PREZENTACE CELKOVÝCH VÝSTUPŮ PROJEKTU PROSPECTS
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Studentský seminář v laboratoři Energy Lab

Studentský seminář v laboratoři Energy Lab

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Po uzavření uhelného dolu a ukončení těžební činnosti hledá město
Houthalen-Helchteren nové způsoby dalšího hospodářského rozvoje.
Rozhodlo se zaměřit na odvětví recyklace odpadů, taktéž označované
jako obor „čistých technologií“.
Město pro tento účel rozvíjí příslušnou infrastrukturu, ale také tvoří
vzdělávací strategie rozvoje dostupné pracovní síly, zejména pro mladé
lidi s omezenými možnostmi uplatnění na trhu práce.
První průzkum v odvětví „čistých technologií“ ukazuje, že firmy mají
potíže najít mladé a kvalifikované pracovníky, zejména na pozice
spojené s obsluhou strojů.
Město si uvědomilo potřebu informovat mladé lidi o oboru „čistých
technologií“. Proto zapojuje podniky z tohoto oboru do vzdělávacích
projektů za účelem povzbuzení mladých lidí k výběru povolání v oblasti
obnovitelných energií a ochrany klimatu, a zvýšení kvalifikace v těchto
odvětvích. To je důvod, proč si Houthalen-Helchteren vybral, jako
příklad dobré praxe, projekt EnergyLab z Gelsenkirchenu.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

Za uvedení laboratoře do provozu bude odpovědná nově vzniklá
společnost TIKBT-transit, již existující nezisková organizace «Het Vervolg»
a další struktury zapojené do projektu Centrum hornických regionů.
V současné době je také navázána trvalá spolupráce s EnergyLab
Gelsenkirchen sloužící dalšímu rozvoji projektu. Společně budou
muset čelit výzvě, která vychází ze spojení vzdělávacího sektoru, trhu
práce a společností z oboru „čistých technologií“. Průřezová spolupráce
obdobného typu je ve Vlámsku velmi obtížně uskutečnitelná.
Realizace projektu může trvat jeden až dva roky dle následujícího plánu:
jaro a léto 2012     Příprava dle odsouhlaseného plánu, zpracování
podnikatelského záměru a příprava potřebné
infrastruktury
léto a podzim 2012 Tvorba a prezentace investičního záměru a žádosti
			
o půjčky a dotace
počátek roku 2013 Realizace projektu
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Studentský seminář v laboratoři Energy Lab

jaro 2013

zkušební období

září 2013

oficiální zahájení

Vzdělávací obsah bude zpracován s ohledem na místní hospodářskou
situaci v Houthalen-Helchteren a postupy belgických a vlámských
vzdělávacích systémů. Bude zaměřen na mladé lidi mezi 10 a 16 lety z
celého regionu.

FINANCOVÁNÍ
Počáteční investice bude vyžadovat celkem 750 000 Euro:
•

600 000 Euro na rekonstrukci budovy, ve které bude sídlit laboratoř,

•

150 000 Euro na vzdělávací systém.

Provozní náklady jsou odhadovány na částku 150 000 Euro ročně.
Laboratoř bude financována z veřejných i soukromých zdrojů.
Může být využito několik veřejných zdrojů financování: městské,
krajské a vlámské fondy a granty Vlámského úřadu práce. Podniky z
oboru „čistých technologií“ a odpadového hospodářství, které sídlí v
Campusu čistých technologií, budou požádány o finanční příspěvek.
Město také plánuje ucházet se o dotace z evropských fondů: Evropský
fond pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond.

HODNOCENÍ
Za účelem určení počtu studentů, na které bude budoucí laboratoř
cílit, bude vypracován obchodní plán. Na základě tohoto dokumentu
bude moci město Houthalen-Helchteren posoudit, zda je dosaženo
stanovených cílů. Město bude také hodnotit vývoj počtu mladých lidí,
kteří si vyberou při rozhodování o kariéře obor „čistých technologií “.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS
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Plastový odpad na třídící lince

Návštěva české delegace na skládce v Houthalen-Helchteren

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

V okrese Karviná se nyní řeší budoucí likvidace odpadu. Každoročně je
přibližně 100 tisíc tun nevyužitého komunálního odpadu uloženo na
skládce v Horní Suché. Obce a města v okrese Karviná spolu s městem
Ostrava mají v úmyslu vybudovat novou spalovnu na výrobu energie
využívající nejen nově vyprodukovaný odpad, ale také již uložený
odpad ze stávající skládky. Tento projekt je označován jako Krajské
integrované centrum nakládání s odpady.
Cílem je dodržet českou legislativu a směrnice Evropské unie, které
vyžadují recyklaci až 50% odpadů na konci roku 2020. Projekt má také
hospodářský, environmentální a sociální rozměr: Recyklace tříděného
odpadu, přeměnu nevyužitelného odpadu na energii, využívání
odpadů jako alternativy k primárním zdrojům, redukce skládkování,
snížení rizika úniku toxických látek ze skládek do okolního prostředí a
minimalizace negativních vlivů skládkování na zdraví.
Existuje zde však silný odpor veřejnosti vůči tomuto projektu.
Sdružení měst a obcí okresu Karviná si zvolilo k přenesení a k získání
představy o metodách a postupech při nakládání s odpady příklad
dobré praxe města Houthalen-Helchteren: Klastr odpadového
hospodářství. Existuje zde zájem k objevení alternativních metod a
nových technologií při nakládání s odpady, aby byl vyřešen problém
odporu veřejnosti, a aby bylo vyřešeno riziko zvýšených poplatků
obyvatel za likvidaci odpadů.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

Do projektu Krajského integrovaného centra nakládání s odpady (KIC)
jsou zapojeni Moravskoslezský kraj, města Karviná a Havířov a obec
Horní Suchá. Ti jsou také spolu s dalšími členy Svazku měst a obcí
okresu Karviná akcionáři projektu.
Tento regionální projekt se stane součástí stávajícího komplexního
systému nakládání s odpady. Zákon o odpadech stanovuje zřízení

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Diskuse na sběrném místě odpadů

zvláštních provozů pro likvidaci nebezpečných nebo vybraných
druhů průmyslových odpadů. Obce a města zajišťují sběr a přepravu
odpadů. Skládky komunálního odpadu jsou v regionu provozovány
komerčními firmami.
Příprava projektu KIC byla zahájena v roce 2005. V lednu 2012 byla
soudem, na základě stížnosti ekologických aktivistů, zrušena platnost
územního rozhodnutí. Pokud by byly připomínky vypořádány rychle,
tak může příprava stavebního řízení pokračovat. Původní předpoklad
byl, že projekt KIC by mohl být dokončen do konce roku 2015.
Karviná bude spolupracovat se společnostmi a akademickými
institucemi, jako například univerzity, aby úspěšně aplikovala příklad
dobré praxe města Houthalen-Helchteren, a také, aby uspořádala
setkání s projektovým partnerem k výměně pohledů a názorů v této
oblasti. Návrh další spolupráce by mohl být již brzy připraven.

FINANCOVÁNÍ

Plánovaný rozpočet na vybudování spalovny je 5 mld. Kč, které by měly
být z 50% pokryty úvěrem od Evropské investiční banky, 40% dotací
z fondů Operačního programu životního prostředí a 10% bankovním
úvěrem nebo půjčkou od Státního fondu životního prostředí. Provozní
náklady spalovny a komerční půjčka by měly být financovány z prodeje
vytříděného odpadu a vyrobeného tepla.
K realizaci transferu dobré praxe by mohl být také využit Evropský fond
pro regionální rozvoj.

HODNOCENÍ

Karviná bude měřit úspěšnost realizace projektu spalovny
prostřednictvím několika hodnotících ukazatelů: množství vytříděného
odpadu, nové technologie použité v regionu, vývoj kvality životního
prostředí a vývoj množství daní vybraných v souvislosti s nakládáním
s odpady.
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Krajská rada departmentu
Pas-de-Calais*
VYBRANÝ PŘÍKALD DOBRÉ PRAXE
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*Kontakt:
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Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en

Propagace vzdělávacího programu pro podnikání

Studenti na střední škole; prezentace nápadů k podnikání

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Některé oblasti nacházející se na území departmentu Pas-de-Calais
je již dlouho závislé na tradičních odvětvích průmyslu a hornické
činnosti. Krize tohoto sektoru na konci dvacátého století vedla k vysoké
nezaměstnanosti a odkryla nedostatky těchto oblastí: nekvalifikovaná
pracovní síla, nedostatečné množství průmyslových oborů a nízký
počet podnikatelů a podnikatelských iniciativ.
Krajská rada sdílí s městem Laviana přesvědčení, že změna myšlení
lidí, podpora jejich podnikání, důvěra ve vlastní síly při rozjezdu firem
a hrdost na svůj původ a prostředí je klíčovým prvkem hospodářského
rozvoje.
Krajská rada departmentu Pas-de-Calais se již začala zabývat řešením
tohoto problému. Vznikla agentura ADITEC, která se věnuje podpoře
podnikání a zprostředkování komunikace s místními úřady a nevládními
organizacemi. Krajská rada si přeje posílit tuto orientaci prostřednictvím
opatření, která se zaměřují na mladé lidi, jejichž počet v Pas-de-Calais
je obzvláště vysoký. To je důvodem, proč si krajská rada vybrala tento
vzdělávací program pro podnikání jako příklad dobré praxe v rámci
projektu PROSPECTS.
Implementace tohoto příkladu dobré praxe bude v souladu s politickým
programem krajské rady, která je zaměřena na podporu mládeže, a o
které musí být i finančně rozhodnuto do konce roku 2012.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

Krajská rada departmentu Pas-de-Calais by se nejprve měla zaměřit na
studenty středních škol, kde má pravomoc k rozhodování. Toto je již
smluvně dohodnuto s místními úřady (např. St. Omer). Ty poté naváží
spolupráci s Regionální radou. Vzhledem k tomu, že jsou tyto instituce
zodpovědné za jiné vzdělávací úrovně, krajská rada Pas-de-Calais se
zaměřuje na vzdělávání žáků o podnikání na jakémkoliv typu školy.
Například v oblasti St. Omer vznikla strategie rozvoje tzv. podnikatelského
pasu a podnikatelského štítku škol a bude sloužit k rozvoji evropského
partnerství mezi školami, kterých se týká realizace příkladu dobré praxe.
Tento projekt je součástí tříleté smlouvy podepsané Krajskou radou
Pas-de-Calais a místním úřadem v Saint Omer. Projekt je specifickým
příkladem, který umožňuje Krajské radě poskytnout místním orgánům
finanční podporu a know-how k dosažení společných cílů.
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Propagace vzdělávacího programu pro podnikání

Partnerství by také bylo navázáno mezinárodně, jelikož Krajská rada v
Kentu, která má historické vazby na department Pas-de-Calais, požádala
Pas-de-Calais o spolupráci na obdobných projektech.
Region zároveň dokončuje svou regionální strategii na podporu
podnikání.
Výchova k podnikání nebude omezena pouze na žáky a studenty,
ale bude také zaměřena na mladé lidi, kteří již nejsou ve vzdělávacím
systému, nebo neúspěšně dokončili svá studia. To bude probíhat
prostřednictvím zvláštních školení i pro příjemce sociální pomoci.
Vzhledem k tomu, že se tento projekt sloužící mládeži a podpoře
podnikání týká několika územních celků a zahrnuje různé struktury,
může Krajská rada nalézt silnou podporu od místních orgánů, ale také
od již existujících institucí.

FINANCOVÁNÍ
Krajská rada oblasti Pas-de-Calais určí rozpočet a zdroje financování
realizace programu po přijetí své všeobecné strategie rozvoje mládeže.
Krajská rada se v roce 2007 rozhodla vytvořit evropské a mezinárodní
oddělení, které se, mimo jiné, věnuje podpoře svých četných projektů
v různých oblastech ze zdrojů Evropské unie. Mezi těmito oblastmi by
měl být kladen zvláštní důraz na projekty zaměřené na mládež.

HODNOCENÍ
V momentě, kdy je příklad dobré praxe přenesen a program je
realizován, tak definované ukazatele určí, zda bylo dosaženo původních
cílů. Mezi tyto ukazatele může patřit:
• Počet nově vzniklých podniků, které založili mladí lidé
• Počet nově vytvořených pracovních míst mladými lidmi
• Počet studentů, kteří navštěvují kurzy podnikání
• Pozitivní / negativní obraz regionu jak z okolí, tak mimo department
Pas-de-Calais

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

3.

HLAVNÍ ÚSPĚCHY
VÝMĚNY ZKUŠENOSTÍ
A DOPORUČENÍ

METODOLOGIE
První fází projektu PROSPECTS byla práce na výměně zkušeností mezi jednotlivými partnery.

Každý partner vypracovává analýzy a zhodnocení vlastních zkušeností se zaměřením
na tato čtyři témata:

POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU PODNIKÁNÍ
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY
PODPORA ZAKLÁDÁNÍ KLASTRŮ
INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA
Partneři si vyměnili své zkušenosti během čtyř tematických projektových setkání, která se postupně konala ve Slovinsku,
Španělsku, Polsku a Maďarsku od června 2010 do června 2011.
Cílem setkání bylo pro každého projektového partnera připravit a prezentovat příklad dobré praxe konkrétního zaměření.
Dobrá praxe je definována jako metoda/nástroj, která/ý se v daném tématu již osvědčil/a a která/ý má potenciál k využití i v
jiném regionu.

Aby bylo možné získat srovnatelné výsledky, byla pro vypracování zpráv a analýz
stanovena jasná struktura, kterou používali všichni projektoví partneři. Cílem bylo
jednoznačně identifikovat výstupy a představit je v následujících bodech:
•    Název a umístění příkladu dobré praxe,
• Jeho původ a cíle,
• Podrobný popis příkladu dobré praxe,
• Právní a finanční rámec příkladu dobré praxe,
• Prokazatelné výsledky a klíčové faktory úspěchu příkladu dobré praxe.

Zpráva byla prezentována buď přímo projektovým partnerem (zástupce, či zvolená osoba), nebo externím spolupracovníkem,
který byl v daném tématu kompetentním.
Po každém projektovém setkání byl osloven konzultant, který připravil Seznam příkladů dobré praxe na základě informací
poskytnutých jednotlivými partnery během semináře a na základě dalších doplňujících otázek položených tímto konzultantem
poté.
Po každém setkání byla vytvořena tabulka, která klasifikuje různá témata a podtémata, na která se partneři projektu
PROSPECTS zaměřili.

> Celkově bylo identifikováno 40 příkladů dobré praxe: 4 příklady dobré praxe od
každého z partnerů (vždy 1 na každé téma). Aby byla představena práce všech partnerů
projektu, byla vydána Příručka dobrých praktik projektu PROSPECTS, kde jsou příklady
rozděleny dle jednotlivých témat.
STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS
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SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ SLOUŽÍCÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ POLITIKY A POSTUPŮ V OBLASTI PODPORY
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Zavedení výměny zkušeností jako povinné složky projektu je novinkou programu INTERREG IVC. Tato složka, která nebyla
zahrnuta v požadavcích předchozího programu INTERREG IIIC, se setkala s velkým zájmem v rámci projektu PROSPECTS.  
Sdílení metod a nástrojů nabízí přehled možných kroků v oblasti podpory malého a středního podnikání. Partneři mohou
zavést inovativní postupy nebo praktiky, které se již dříve osvědčily. Například, Vzdělávací program pro podnikání, který
je realizován v regionu Asturias ve Španělsku, obzvlášť zaujal projektové partnery, protože výchova k podnikání se stala
samostatným tématem ve vzdělávacích programech v regionu.
Některé příklady dobré praxe jsou zajímavé, protože zavádí originální metody. Za pozornost například stojí, že město
Houthalen-Helchteren realizovalo projekty zaměřené na komunikaci s místními obyvateli během zakládání Klastru
odpadového hospodářství.
Objevování, jak ostatní řeší problémy, je pro partnery, kteří jsou zodpovědní za rozvoj regionů, velmi užitečné. Sdílení zkušeností
rovněž partnerům umožňuje získat zpětnou vazbu a jiný pohled na jejich metody a postupy. Odlišné přístupy a vize mohou
být užitečné pro doplnění již používaných metod a postupů a mohou také zvýšit jejich efektivitu.
Partneři projektu PROSPECTS by rádi upozornili na několik prvků, které zajistí úspěch fáze výměny zkušeností.

PŘÍPRAVA ZPRÁV A PREZENTACÍ TAK, ABY BYLY SROZUMITELNÉ I OSTATNÍM PARTNERŮM
Partneři by měli při přípravě svých zpráv a prezentací mít na paměti, že je třeba, aby byly srozumitelné i ostatním partnerům.
Cílem je seznámit zájemce, kteří neznají místní kontext, s regionální politikou a používanými postupy. Projektový partner by
měl k pochopení regionální politiky nebo místních postupů poskytnout všechny nezbytné údaje a informace.
Například se nedoporučuje používání zkratek. Pokud jsou přesto použity, tak by měl být zmíněn alespoň stručný význam.
Organizace, síť zúčastněných subjektů a systém veřejných struktur se mezi jednotlivými zeměmi liší a někdy může být velmi
složitý. Objasnění těchto vazeb je tedy také velmi užitečné.

ZAMĚŘENÍ ZPRÁV NA PŘEDSTAVENÍ JEDNOHO PŘÍKLADU DOBRÉ PRAXE
Některé zprávy týkající se prvního tématu (Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání) nebyly zaměřeny
pouze na jeden příklad dobré praxe. Většina zpráv naopak obsahovala obecný přehled nástrojů a činností realizovaných v této
oblasti. Některé zprávy byly zaměřeny na představení více příkladů realizované praxe.
Zprávy dostatečně nevystihovaly dosažené cíle a neobsahovaly pouze jediný příklad dobré praxe. Bylo proto nutné upravit
strukturu zpráv. Pro další 3 témata, která byla zpracována později, byla tedy navržena struktura, která umožnila projektovým
partnerům přesně popsat právě jeden příklad dobré praxe.

STUDIJNÍ NÁVŠTĚVY JAKO PROSTŘEDEK PREZENTACE PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE
Vypracované zprávy a prezentace podaly základní a teoretické pochopení regionální politiky a postupů jednotlivých partnerů.
Doporučuje se však doplnit teoretickou stránku o studijní návštěvy konkrétních míst.
Studijní cesty byly důležitou součástí třídenních seminářů, které se konaly v průběhu projektu PROSPECTS. Každý z partnerů
během 4 tematických setkání zorganizoval návštěvu několika míst, která představovala konkrétní příklady realizace dobré
praxe.

KLASIFIKACE METOD A NÁSTROJŮ DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ K JEDNODUŠŠÍMU POCHOPENÍ
Čtyři témata projektu PROSPECTS byla definována poměrně široce. Prezentace z tohoto důvodu obsahovaly rozličné přístupy,
nástroje a metody. V rámci tématu «Posílení struktur na podporu malého a středního podnikání v hornických regionech» byly
představeny různé příklady podpory.
• Různé typy podpory při zakládání a rozvoji podniků (např.: finanční podpora, pomoc při hledání prostor a pozemků,
zvýšení kvalifikace zaměstnanců, atd.)
• Představení nových forem struktur na podporu podnikání,
• Podpora některých oborů (např.: podpora vědy a inovací)
To odhalilo řadu možných způsobů na podporu malého a středního podnikání. Příklady dobré praxe byly pro usnadnění čtení
zpráv a umožnění zaměřit se přímo na údaje, o které má čtenář zájem, rozděleny dle podtémat do přehledné tabulky.
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Strom života v městě Tatabánya

Socha turula ve městě Tatabánya

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE
Průmyslová krize a pokles těžby vedly na konci dvacátého století
ve městě Tatabánya k řadě sociálních a ekonomických problémů.
Tatabánya postupně tyto obtíže překonala díky účinné politice
hospodářského rozvoje a aktivní účasti místních lidí.
Agentura hospodářského rozvoje, která byla založena v roce 1996 s
cílem koordinovat rozvoj místní ekonomiky, sehrála významnou roli
v hospodářské přeměně regionu. Díky tomu, že nabízí různé druhy
služeb, jak pro malé a střední podniky, tak pro nadnárodní společnosti
působící ve městě, podpořila založení řady nových firem a společností
v Tatabányi. Město je nyní považováno za jedno z nejrychleji se
rozvíjejících sídel v Maďarsku.
Město Tatabánya v nedávné době určilo cestovní ruch, jako jeden z
prvků ekonomiky, který by se měl v regionu rozvíjet. V současné době
není odvětví cestovního ruchu v Tatabányi příliš dynamické: spolupráce
mezi jednotlivými místními turistickými sdruženími je slabá. Město
Tatabánya přivítalo v roce 2009 přibližně 12 000 návštěvníků, což je
pod průměrem dalších měst v Maďarsku.
Město započalo rozvíjet svou strategii. V roce 2006 vznikla Strategie
cestovního ruchu města Tatabánya, která identifikuje nejdůležitější
problémy v tomto oboru. V roce 2011 byl vytvořen Program
hospodářského rozvoje města, který také obsahuje informace o
cestovním ruchu. V roce 2011 vznikla nezisková organizace Tatabánya
Point, což je společnost zodpovědná za rozvoj místního cestovního
ruchu.
Město Tatabánya si k transferu příkladu dobré praxe projektu
PROSPECTS vybralo projekt „Natura 2000 - Turistické zajímavosti v
regionu Zasavje“, jelikož má podobný cíl: podpořit malé a střední
podniky a rozvoj cestovního ruchu. Cílem převodu bude posílení
malých a středních podniků zapojených do odvětví cestovního ruchu
a podpora zakládání nových společností. Město se rovněž domnívá, že
rozvoj cestovního ruchu se může díky zvýšení příjmů pozitivně projevit
v místní zaměstnanosti a hospodářství.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

V rámci cestovního ruchu je možné převést několik projektů města
Zasavje:
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Výroba sýrů v regionu Zasavje

	
  

vznik místní turistické značky, zřízení internetových stránek
propagující místní cestovní ruch, zorganizovaní soutěže na vytvoření
kolekce suvenýrů, publikování vícejazyčných turistických průvodců po
místním kulinářském umění, vydání turistického průvodce v angličtině
pro návštěvníky ze zahraničí, instalace interaktivních obrazovek s
informacemi pro turisty, které budou umístěny na turisticky zajímavých
místech, natočení propagačního filmu, rozvoj cestovního ruchu na
venkově skrze zapojení místních farem, podpoře místních potravin a
produktů a organizaci trhů, rozšíření nabídek pro mladé turisty
Všechny tyto činnosti umožní městu Tatabánya stát se regionální
turistickou destinací a tím podpořit místní ekonomiku.
Rozhodování o postupu při aplikaci tohoto příkladu dobré praxe
budou mít na starost příslušné komise městského úřadu a městská
rada, externí odborníci a další organizace, jako např. Tatabánya Point.
Tatabánya bude nadále udržovat spolupráci se slovinským partnerem,
ale bude také analyzovat další turistické projekty uvedené v katalogu
projektu PROSPECTS. Město se zajímalo především o zapojení místních
lidí jako turistických průvodců na příkladu projektového partnera z
Pas-de-Calais.

FINANCOVÁNÍ

Nejdůležitějšími zdroji jsou regionální fondy nebo příslušný Program
rozvoje lázní Széchenyi: Léčení v Maďarsku. Tyto finance jsou dostupné
prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Součástí rozpočtu města by také mohl být Fond pro turistický rozvoj
nebo financování činnosti organizace Tatabánya Point, která působí v
turistickém ruchu.

HODNOCENÍ

Poté, co bude příklad dobré praxe přenesen a program realizován, určí
definované ukazatele, zda bylo původních cílů dosaženo. Některé z
těchto ukazatelů mohou být:
• Počet nových firem v odvětví cestovního ruchu,
• Počet zaměstnanců v odvětví cestovního ruchu,
• Počet přenocování v místních ubytovacích zařízeních,
• Množství vybraných daní získaných z cestovního ruchu,
• Vývoj počtu návštěvníků na místních turisticky zajímavých místech
www.prospects-project.com
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Přírodní krajina oblasti Les 2 Caps

Halda hlušiny v blízkosti města Oignies

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Těžební oblasti ve Slezsku prochází po úpadku důlní činnosti procesem
hospodářské přeměny. Obce se ve svých strategiích dalšího rozvoje
zaměřují na přilákání investorů, aby vytvořili nová pracovní místa, a to
především v oblasti služeb pro podnikání.
Sdružení ACOM Polsko se velmi zajímá o zkušenosti, které získali v
departmentu Pas-de-Calais při rozvoji cestovního ruchu v bývalých
hornických oblastech a chtělo by se z nich inspirovat a aplikovat je v
regionu Slezsko. Rozvoj cestovního ruchu je velmi dobrá příležitost,
jak vytvořit nová pracovní místa a podpořit rozvoj malých a středních
podniků.
V současné době je industriální turistika v plánovacích dokumentacích
obcí Slezska zřídka považována za možný směr rozvoje a v obecních
rozpočtech nejsou plánovány žádné investice na toto odvětví. Naopak
je to často vnímáno jako překážka v rozvoji, protože obce považují
průmyslové dědictví za „nutné zlo“. Pouze některé obce jsou zapojeny
do projektů na ochranu svého dědictví, ale jen stěží sestaví rozpočet,
který by jim tuto činnost umožnil provádět efektivně.
Z těchto důvodů je úroveň rozvoje cestovního ruchu ve Slezsku stále
velmi slabá. Počet návštěvníků je nízký, turistický informační systém
není efektivní, pracovníci v cestovním ruchu mají nízkou kvalifikaci a
ubytovací a stravovací zařízení nejsou dostatečně připravena.
Sdružení ACOM Polsko si k transferu dobré praxe vybralo „Podporu
cestovního ruchu v Pas-de-Calais“, aby propagovalo rozvoj cestovního
ruchu ve Slezsku, který by umožnil vytvoření pracovních míst a rozvoj
malých a středních podniků.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

Sdružení ACOM Polsko již vytipovalo 20 staveb a míst ve Slezsku,
které by mohly být pro turisty atraktivní. Ne všechny souvisí s důlní
a průmyslovou činností, jelikož ACOM Polsko chce zviditelnit i jiné
zajímavosti regionu.
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Hlavní úlohou sdružení ACOM Polsko bude zorganizovat činnosti tak,
aby byla umožněna spolupráce na podporu cestovního ruchu v rámci
celého slezského regionu, namísto toho, aby jednotlivé obce pracovaly
samostatně. V rámci současného rozpočtu sdružení ACOM Polsko není
možné zřídit novou organizaci na řízení cestovního ruchu a koordinaci
spolupráce mezi obcemi. ACOM Polsko se tedy bude spoléhat na svůj
vlastní tým.
Existují i další nutné předpoklady, aby bylo dosaženo rozvoje cestovního
ruchu na tomto území. ACOM Polsko bude spolupracovat s obcemi
v otázce turistického potenciálu průmyslových areálů a památek,
zařazení turisticky zajímavých míst do katalogu, propagace cestovního
ruchu ve Slezsku a přesvědčení místní správy, aby na těchto projektech
spolupracovala. ACOM Polsko využije své internetové stránky (www.
sggp.org.pl), aby výsledky spolupráce s obcemi zveřejnilo (seznam míst
a objektů s turistickým potenciálem, apod.)
ACOM Polsko se také zajímá o zkušenosti departmentu Pas-de-Calais
s místními dobrovolníky: místní obyvatelé by mohli přivítat turisty a
provést je svým regionem. ACOM Polsko již zjistilo, že místní lidé mají
zájem takto představit průmyslovou historii svých měst v téměř každé
obci Slezska.

FINANCOVÁNÍ

ACOM Polsko dosud nestanovilo rozpočet, který bude potřeba. Jelikož
ACOM Polsko i obce mají omezené rozpočty, chtějí k realizaci projektu
využít evropské fondy.

HODNOCENÍ

Poté, co bude příklad dobré praxe přenesen a program realizován,
definované ukazatele určí, zda bylo původních cílů dosaženo. Některé
z těchto ukazatelů mohou být vývoj počtu návštěvníků, zhodnocení
počtu nově vzniklých pracovních míst v návazných službách na
cestovní ruch a růst HDP.
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Delegáti projektu Prospects před radnicí města Laviana

Propagace programu pro podnikání

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Po desetiletích těžby uhlí v Zasavje má region potíže s hospodářskou
transformací a bývalými průmyslovými areály. Zakládání nových
podniků není tak časté jako v jiných slovinských regionech. Mnoho
společností přestane fungovat brzy po svém založení zejména kvůli
nedostatku podnikatelských zkušeností. Ve spolupráci s Centrem pro
regionální rozvoj začalo město Zasavje řešit tento problém zřizováním
podnikatelských inkubátorů v regionu.
Mezi lidmi v regionu existuje dostatečná znalost a dovednost potřebná
pro zakládání nových firem, ale chybí zde podnikatelské iniciativy.
Labour Fund Zasavje si vybral k přenesení na své území dobrou praxi
„Vzdělávací program pro podnikání“ s cílem podpořit podnikatelské
prostředí a iniciativy mezi dětmi již na základních a středních školách,
ale také mezi pracujícími, kteří postrádají znalosti o podnikání a
dostatečnou motivaci.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB
TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

IMPLEMENTACE

PLÁNU

Přenesení příkladu dobré praxe je proveditelné za předpokladu, že
20% vzdělávacího plánu bude upraveno dle potřeb konkrétních
projektů. Na základních školách by existoval volitelný předmět, který
by si žáci, respektive jejich rodiče, mohli vybrat. Na středních školách
by bylo 20% povinného vzdělávacího plánu orientováno na podnikání.
Za realizaci projektu bude zodpovědná instituce Labour Fund Zasavje
a Centrum pro regionální rozvoj. Za obě organizace budou do projektu
zapojeny nejméně 2 osoby. Kromě toho každé ze tří měst v regionu a
každou zúčastněnou školu bude v projektu zastupovat 1 osoba.
K realizaci programu je potřeba jistých znalostí a dovedností, jako
je komunikace v cizích jazycích, znalost informačních technologií,
podnikatelské znalosti, schopnost pracovat v týmu, atd. Pokud obce a
školy nemají zaměstnance s potřebnými dovednosti a znalostmi, mají
možnost vzdělávat své pracovníky, nebo zaměstnat nové, kteří těmito
dovednostmi disponují.
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Seminář programu pro podnikání

Obsah programu bude stanoven školami, Centrem pro regionální
rozvoj, institucí Labour Fund Zasavje, regionální Hospodářskou
komorou a dalšími dotčenými orgány veřejné správy.
Labour Fund Zasavje plánuje zavést tento program jako pilotní projekt
alespoň na jedné základní a střední škole. Nejprve by byly osloveny
školy, s kterými Labour Fund Zasavje již pracoval na jiných projektech.
Bylo by zorganizováno setkání, kde by byl představen program a
případně by se navázala spolupráce. Přihlášení škol do pilotního
projektu bude dobrovolné. Zkušební program by mohl být realizován
ve školním roce 2012/2013 a měl by zahrnovat přípravu materiálů a
osnovy školení mentorů. Již oficiální činnost programu by mohla být
uskutečněna ve školním roce 2013/2014 na školách v regionu Zasavje,
které se chtějí zúčastnit.

FINANCOVÁNÍ A HODNOCENÍ

Nejprve by mohly být k realizaci programu na regionální úrovni využity
finanční fondy místní veřejné správy. Až poté, pokud by byl projekt
úspěšný, bude představen státní správě s cílem stát se národním
projektem, který bude podporován z prostředků státu. Pokud bude
těžké přesvědčit školy k účasti v případě, že by musely za účast platit,
tak by mohl být program financován Ministerstvem školství a částečně
příspěvky od rodičů, jestliže bude projekt začleněn do rámcového
vzdělávacího plánu škol. V případě, že by šlo o mimoškolní aktivitu
nad rámec povinné výuky, tak by mohl být financován z národních a
mezinárodních dotačních programů.
Další možností je využít finanční prostředky z Evropského fondu pro
regionální rozvoj nebo z Evropského sociálního fondu.
Místní Hospodářská komora, školy a obce poskytnou výsledné údaje
pro kontrolu, zda bylo dosaženo stanovených cílů: počet studentů
základní a středních škol zapojených do programu, počet nových
pracovních míst a počet nově založených malých a středních podniků.
Labour Fund Zasavje rovněž vypracuje hodnotící dotazníky.

www.prospects-project.com
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4.

HLAVNÍ ÚSPĚCHY
TRANSFERU
ZKUŠENOSTÍ A
DOPORUČENÍ

METODOLOGIE
Druhou fází projektu PROSPECTS byla práce zaměřená na přenesení osvědčené praxe mezi projektovými
partnery.
Každý partner vypracoval Plán transferu dobrých praktik, jehož cílem je hmatatelně zlepšit místní metody a
postupy na základě zkušeností ostatních partnerů.
Prvním krokem pro každého projektového partnera byl výběr tří ze 40 prezentovaných
příkladů dobré praxe v prioritním pořadí, které byly obsaženy
v Příručce dobrých praktik projektu PROSPECTS.

Science Park Gelsenkirchen
Wigan Council

City of Laviana

> PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE PROJEKTU
PROSPECTS: PRIORITNÍ VOLBA PARTNERŮ

Labour Fund Zasavje
Acom Poland
City of Tatabánya

County Council of Pas-de-Calais
District of Karvina
City of Houthalen-Helchteren
Acom France
PROJEKTOVÍ PARTNEŘI
TEMATICKÁ SETKÁNÍ
1. TEMATICKÉ SETKÁNÍ
Místní struktury poskytující financování - FRA
Campus čistých technologií - BEL

3
1

Vzdělávací program pro podnikání ve městě
Laviana - ESP
Rámcová smlouva a Dohoda o oživení
pracovního trhu v Pas-de-Calais - FRA
2. TEMATICKÉ SETKÁNÍ

3
1

1

2
1
1

2

2

1

1

2

Nový model uceleného a udržitelného rozvoje
hornického regionu - ESP

4

Projekt Natura 2000 - SLO

1

3. TEMATICKÉ SETKÁNÍ
Klastr odpadového hospodářství v HouthalenHelchteren - BEL

1

Klastry v Moravskoslezském kraji - ČR

2
2

4. TEMATICKÉ SETKÁNÍ
Regionální fond a ekonomický leadership inovací - ACOM FRANCIE

2

Uzavřený okruh v Houthalen-Helchteren - BEL

3

Nízkoemisní strategie ve Wiganu - UK
Studentská laboratoř EnergyLab - GER

2

3

Podpora cestovního ruchu v Pas-de-Calais - FRA
Přírodní park Greanheart ve Wiganu - UK

3

1

1
1
1: 1. priorita 2: 2. priorita 3: 3. priorita 4: 4. priorita
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STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Na základě zvolených příkladů dobré praxe, byly sestaveny pracovní skupiny. V každé skupině byl vždy předkladatel
tohoto příkladu a příjemce. Oba měli jasně definované úkoly: předkladatel představil příjemci svůj dobrý příklad; příjemce
vypracoval s pomocí předkladatele Plán transferu dobrých praktik.
Pracovní skupiny byly vytvořeny s ohledem na následující podmínky:
• Každý partner je příjemcem, který má povinnost navštívit předkladatele daného příkladu dobré praxe,
• Každý příjemce vypracuje Plán transferu dobrých praktik,
• Několik příjemců může zpracovat stejný příklad dobré praxe. Předkladatel v takovém případě spolupracuje s několika
příjemci,
• Každý projektový partner nemusí být předkladatelem.
Semináře probíhaly od října 2011 do března 2012 na území předkladatele jednotlivých příkladů dobré praxe:
NÁVŠTĚVNÍK
PROJEKTOVÝ PARTNER

JMÉNO REFERENTA

ACOM FRANCiE /
P. Delattre
Společenství aglomerace LensLiévin

ACOM FRANCIE /
Regionální rada
Nord-Pas de Calais

P. Delattre

HOUTHALEN-HELCHTEREN

J. Vandebeek (R)

HOUTHALEN-HELCHTEREN

J. Vandebeek (R)

Krajská rada departmentu
PAS-DE-CALAIS

G. Friscourt

LABOUR FUND ZASAVJE

D. Pobolisaj

TATABÁNYA

T. Galgovics

ACOM POLSKO

P. Mocek

LAVIANA

J. Vazquez

VĚDECKOTECHNOLOGICKÝ
PARK GELSENKIRCHEN

H.P. Schmitz Borchert

OKRES KARVINÁ

Č. Valošek

WIGAN

S. Melling

HOSTITEL
vybraný příklad dobré praxe
MĚSTO WIGAN
Přírodní park Greenheart

DATUM A MÍSTO
SEMINÁŘE
19.-20. března 2012

MĚSTO HOUTHALENHELCHTEREN
Campus čistých technologií
VĚDECKOTECHNOLOGICKÝ
PARK GELSENKIRCHEN
Studentská laboratoř
EnergyLab

28. března 2012

28.-29. února 2012

7. prosince 2012

MĚSTO WIGAN
Služba vyhledání nemovitosti

8.-10. února 2012

MĚSTO LAVIANA
Vzdělávací program pro
podnikání

5.-9. března 2012

LABOUR FUND ZASAVJE
Projekt Natura 2000

28. února 2. března 2012
19. -23. března 2012

KRAJSKÁ RADA DEPARTMENTU
PAS-DE-CALAIS
Podpora cestovního ruchu v
Pas-de-Calais

MĚSTO HOUTHALENHELCHTEREN
Klastr odpadového
hospodářství

28. - 30. března 2012
30. listopadu 2. prosince 2012

Partneři použili k vypracování prvního návrhu Plánu transferu dobrých praktik strukturu, která byla představena na
společném setkání v dubnu 2012 v Karviné.
Konzultant projektu připravil po tomto setkání seznamy Plánů transferu dobrých praktik na základě informací poskytnutých
partnery během jednání a na základě doplňujících otázek.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS
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TRANSFER ZKUŠENOSTÍ SLOUŽÍCÍ K ZEFEKTIVNĚNÍ NÁSTROJŮ A POSTUPŮ V OBLASTI PODPORY
MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ
V rámci programu INTERREG IVC není povinné zahrnout do projektu fázi transferu zkušeností. Partneři projektu PROSPECTS se
však rozhodli tuto fázi do svých projektů zahrnout, protože si byli vědomi důležitosti této fáze.
Aktivity v rámci transferu dobrých praktik jsou důležitou přidanou hodnotou projektu PROSPECTS
Definice a všeobecný cíl: V souladu s definicí programu INTERREG IVC může být transfer považován za «příklad
dobré praxe představený jedním z partnerů, který má konkrétní a měřitelný dopad na jiného projektového partnera
(Například: prostřednictvím iniciace pilotního projektu nebo přijetím určité metodiky od jiného z partnerů).
Plán transferu dobrých praktik je tedy strategickým dokumentem sloužícím k zefektivnění postupů a metod na základě
příkladů dobré praxe, které byly představeny na 4 tematických setkáních.

> Plány transferu dobrých praktik, které byly zpracovány v průběhu projektu PROSPECTS
měly několik dopadů na jednotlivé regiony.
Některé z postupů, které byly vybrány, měly za účel posílení nebo doplnění stávajících metod a postupů. Krajská rada oblasti
Pas-de-Calais měla při výběru příkladu dobré praxe, Vzdělávacího programu o podnikání, jasný úmysl posílit své stávající
činnosti a obohatit používané metody. Výchova k podnikání se stane hlavním bodem jejich všeobecné Strategie rozvoje
mládeže a bude doplňovat agendu agentury ADITEC, která se zabývá podporou podnikání, ale ještě nenabízí žákům a
studentům podnikatelské vzdělání.

> Některé z příkladů dobré praxe poskytují ostatním partnerům zcela nové myšlenky.
Město Houthalen-Helchteren iniciovalo vznik Klastru odpadového hospodářství, jehož cílem je přilákat a soustředit v regionu
podniky z odvětví recyklace odpadů. Ke zvýšení šance na přilákání firem je nezbytné zavést příznivé klima pro investory.
Myšlenka města Wigan ke spravování databáze umožňující investorům najít správné místo či objekt pro zřízení své společnosti
byla městem Houthalen-Helchteren shledána jako velmi zajímavé a vhodné řešení.

> Někteří z partnerů v poslední době hledali v jistých oborech zkušenosti vyspělejších
partnerů.
Město Tatabánya vytipovalo cestovní ruch jako jednu z ekonomických oblastí, na které by se chtělo při dalším rozvoji zaměřit.
Město by chtělo při rozvoji jejich regionu, jako turisticky atraktivního místa, čerpat inspiraci z použitých metod a činností
realizovaných slovinským sdružením Labour Fund Zasavje.

> Implementace některých nástrojů je závislá na specifických a inovativních postupech.
Město Wigan navázalo při rozvoji přírodního parku Greenheart strategické partnerství s místními institucemi a přijalo k
regionálnímu rozvoji komplexní a participativní přístup. Společenství aglomerace Lens-Liévin má v úmyslu využit partnerství
na podobné bázi k zapojení místní komunity na účasti na projektech, které jsou v tomto regionu realizovány.

STRATEGIE PRÁCE V MALÝCH SKUPINÁCH
Před fází transferu zkušeností bylo zorganizováno několik seminářů (pojmenované Tematická setkání projektu PROSPECTS).
Tyto mítinky měly hned několik přínosů. Jednak umožnily setkání všech projektových partnerů a také se staly diskusemi nad
jednotlivými tématy, což bylo hlavním účelem projektu PROSPECTS.
Je však také užitečné zorganizovat setkání v malých skupinách, tak, aby se zvýšila účinnost práce a možnosti pro vzájemnou
komunikaci. Následné semináře uskutečněné během fáze transferu zkušeností byly velmi užitečné, protože umožnili
partnerům sdílení pohledů a postupů.
Oboustranné předávání zkušeností bylo příležitostí k posílení vazeb mezi partnery a otevření cesty pro dlouhodobý
vztah. Většina autorů Plánů transferu dobrých praktik uvedla ve svých zprávách, že si přejí nadále udržovat spolupráci s
předkladatelem příkladu dobré praxe, který zpracovávali.
Po vypracování návrhů Plánu transferu dobrých praktik mohlo být zajímavé zorganizovat také semináře za účasti vedoucího
partnera projektu, konzultanta projektu, předkladatele dobré praxe a příjemce příkladu dobré praxe partnera. Tento typ
pracovní schůzky by pomohl partnerům při vypracovávání jejich nových verzí Plánu transferu. Uspořádat taková setkání
nebylo však v rámci projektu PROSPECTS možné. Je ale doporučeno zahrnout tyto mítinky do budoucích projektů.
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Plán transferu dobré praxe
©Séb. Jarry/ CG 62

AUTOR PLÁNU TRANSFERU

Město Laviana*
VYBRANÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Podpora cestovního ruchu
v Pas-de-Calais
PŘEDKLADATEL DOBRÉ PRAXE

Krajská rada departmentu Pas-de-Calais
*Kontakt:
Juan Vázquez > acom@femp.es
The beauty of Les 2 Caps

Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en
©Séb. Jarry/ CG 62

Rekultivace hald

Hlavní náměstí města Arras

Sídlo projektu Louvre-Lens.

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Město Laviana bylo po zahájení těžby uhlí na počátku dvacátého století
dlouho hospodářsky závislé na tomto tradičním průmyslu. Kvůli krizi
tohoto odvětví si město uvědomilo, že je třeba rozvíjet alternativní
hospodářské aktivity. Sektor služeb však roste v Lavianě velmi pomalu a
trpí současnou globální hospodářskou krizí.
Rozvoj cestovního ruchu je možnost, jak zajistit hospodářský růst, a
jak podpořit místní region. Z tohoto důvodu si město Laviana zvolilo
k přenesení příkladu dobré praxe „Podporu cestovního ruchu v Pas-deCalais“.
Laviana má turistický potenciál díky svému industriálnímu dědictví,
přírodě a gastronomii. Až 100 tisíc turistů ročně navštíví údolí Nalon,
jehož je Laviana součástí. Cílem přenesení dobré praxe bude přeměnit
město na turistickou destinaci. To by jistě podpořilo tvorbu nových
podnikatelských aktivit v odvětví cestovního ruchu a podpořilo
zapojení nezaměstnaných mladých lidí do tohoto projektu.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU TRANSFERU
DOBRÉ PRAXE

Laviana trpí nepříznivou geografickou polohou a zaostalou
infrastrukturou. Aby tyto nevýhody eliminovalo, tak se hodlá stát
alternativní turistickou destinaci a chce nabídnout koncept, kterým
by se odlišilo od jiných míst. Z tohoto důvodu bude prvním krokem
realizace identifikace místních hodnot a zdrojů, které mohou zaručit
konkurenční výhodu města Laviana.
Na základě tohoto zjištění a za pomoci skupiny odborníků, vytvoří
Laviana značku a slogan města a definuje svou strategii rozvoje
cestovního ruchu.
Město bude spolupracovat s Asociací hornických regionů ve Španělsku,
Odborem cestovního ruchu krajské vlády provincie Asturias, která
je odpovědná za směrování a řízení politiky cestovního ruchu, a
Regionálním sdružením turistiky, které má na starosti zrealizování plánů
rozvoje cestovního ruchu. Je skutečně důležité zajistit koordinaci na
místní, regionální i centrální úrovni.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Strategie rozvoje cestovního ruchu města Laviana by měla být
začleněna do strategie údolí Nalon. Cílem je představit údolí Nalon jako
známou turistickou destinaci a zároveň nabídnout různé specifické
balíčky se zajímavostmi jednotlivých obcí.
Město Laviana by mělo vypracovat svůj plán rozvoje cestovního ruchu
do konce roku 2012, kdy bude definovat novou strategii cestovního
ruchu. K postupnému zahájení projektu, ke kterému by mohlo dojít na
začátku roku 2013, bude zapotřebí nejméně 6 měsíců.
Zapojení produktivní části obyvatelstva a silné vazba mezi sdruženími
ve městě Laviana bude velkou oporou pro úspěšnou realizaci aplikace
příkladu dobré praxe. Město se zajímá především o program tzv.
„Greeters“ z Pas-de-Calais, v němž obyvatelé, jako dobrovolníci, sami
hostí a provádí návštěvníky.
Rozvoj cestovního ruchu se týká také soukromého sektoru, a proto bude
Akční plán města Laviana zahrnovat finanční podporu a technickou
pomoc pro podnikatele a firmy.

FINANCOVÁNÍ

Stanovení rozpočtu, zdrojů financování a možností využití evropských
fondů vyžaduje prvotní analýzu před samotnou realizací dobré praxe.

HODNOCENÍ

Město Laviana vyhodnotí na několika ukazatelích, zda bylo cílů
dosaženo, jakmile bude projekt uveden do praxe:  
•
•
•
•
•
•

Vývoj míry zaměstnanosti v odvětví cestovního ruchu,
Počet nově založených firem v odvětví cestovního ruchu,
Vývoj průměrné mzdy na obyvatele,
Vývoj růstu HDP,
Vývoj počtu návštěvníků v Lavianě,
Počet obyvatel zapojených do programů.
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Plán transferu dobré praxe
AUTOR PLÁNU TRANSFERU

Město Wigan*
VYBRANÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Strategie čistých technologií
PŘEDKLADATEL DOBRÉ PRAXE

Město Houthalen-Helchteren

NAC (New Administrative Centre)

*Kontakt:
Sean Melling > sean.melling@wigan.gov.uk
Stuart Hurst > s.hurst@wigan.gov.uk

	
  

Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en

Výroba bioplynu - Lavrijsen

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

Po uzavření posledního dolu v roce 1992 prošla místní ekonomika
výraznou restrukturalizací. Přesto se město stále potýká s několika
problémy, jako jsou vysoká úroveň nezaměstnanosti a nízký počet
podniků, který je pod regionálním a národním průměrem. Stejně tak
se Wigan zabývá otázkou ochrany životního prostředí. Město dlouho
trpí zhoršováním životního prostředí a vysokým počtem obyvatel se
špatným zdravotním stavem.
Wigan spolupracuje s dalšími devíti úřady veřejné správy působící v
regionu Greater Manchester, aby tyto problémy vyřešil a začal vytvářet
své „nízkoemisní“ hospodářství a rozvíjet strategii změny klimatu.
Nyní je zpracováván Plán přechodu na „nízkoemisní“ hospodářství.
Městem Wigan byl již přijat a schválen Akční plán změny klimatu.
Tyto dokumenty jsou úspěšnou hnací silou nově vznikajícího sektoru
environmentálních technologií, který se v regionu Greater Manchester
velmi rychle rozvíjí.
Osvědčená metoda projektového partnera z města HouthalenHelchteren „Strategie čistých technologií“, která byla vybrána pro
transfer dobré praxe, umožní městu Wigan doplnit své stávající plány
díky využití některých prvků „Strategie čistých technologií“.
Mezi očekávané výstupy této dobré praxe patří asistence podnikům
při snižování nákladů na energie, rekvalifikace pracovních sil pro
„nízkoemisní“ odvětví, podpora zakládání nových podniků v tomto
oboru, zvýšení konkurenceschopnosti města, rozvoj počtu klastrů,
snížení produkce uhlíkových emisí a zlepšení životního prostředí v
regionu.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU TRANSFERU
DOBRÉ PRAXE

Prvním krokem přenesení dobré praxe do stávajících plánů města
Wigan bude identifikace důležitých prvků „Strategie čistých
technologií“. Město Wigan má zájem zvláště o to, jak město HouthalenHelchteren podporuje soukromý sektor v realizaci jejich obchodních
plánů s ohledem na principy oboru čistých technologií.
Největším problémem při rozvoji „nízkoemisní“ ekonomiky je
přesvědčit místní podniky o úsporách, které jim vzniknou zavedením
nových technologií, přesvědčit je ke změně jejich podnikatelských
plánů a k orientaci na „nízkoemisní“ činnosti. Aby byl přechod na
„nízkoemisní“ hospodářství rychlý, bude potřeba tento problém
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Landfill-site Remo

Greenville

překonat. Město Houthalen-Helchteren je úspěšné v přesvědčení
podniků o výhodách přechodu na hospodářství, které je šetrnější k
životnímu prostředí.
Nezbytným předpokladem pro rozvoj podnikání a snížení míry
nezaměstnanosti je vyškolená a kvalifikovaná pracovní síla. Za tímto
účelem bude město Wigan jednat s místními vysokými školami o
rozvoji potřebných znalostí a o odborné kvalifikaci vhodné pro toto
odvětví.
Wigan úzce spolupracuje s partnery z regionu Greater Manchester,
aby byla „nízkoemisní“ strategie nadále rozvíjena. Bude také sledovat
potenciál rozvoje „campusů čistých technologií“ po celé Evropě a sdílet
zkušenosti zahraničních firem, které navštěvují Velkou Británii, v rámci
různých druhů spolupráce.
Celkovou zodpovědnost za realizaci této dobré praxe bude mít
Odbor rozvoje města Wigan. Přenesení a využití základních prvků
této osvědčené metody bude pravděpodobně uskutečněno napříč
jednotlivými partnery v rámci celého regionu.

FINANCOVÁNÍ

Město Wigan může na financování transferu a realizace dobré praxe
využít několik fondů:
• „Green Deal“: vládní iniciativa, která je určena majitelům domů a
firem k osvojení ekologicky šetrných technologií ve svých domech a
provozech
• „Green Investment Bank“, která poskytuje finanční řešení ke zvýšení
efektivity investic soukromého sektoru do projektů snižujících zátěž na
životní prostředí
• Fond „Evergreen“
Mohou být také využity soukromé zdroje financování a evropské fondy
(Evropský program inteligentní energie a Evropský fond pro regionální
rozvoj).

HODNOCENÍ

Představitelé města Wigan budou zodpovědní za realizaci a
vyhodnocení několika ukazatelů: Tvorba zpráv o množství skleníkových
plynů, Celková míra zaměstnanosti (% obyvatel v produktivním věku,
kteří pracují), počet aktivních firem na 1000 obyvatel ve věku 16-64
(míra podnikatelské iniciativy), vyšší přidaná hodnota projektu.

STRATEGICKÁ SMĚRNICE PROJEKTU PROSPECTS

Plán transferu dobré praxe
AUTOR PLÁNU TRANSFERU

Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen*
VYBRANÝ PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE

Podpora cestovního ruchu
v Pas-de-Calais
PŘEDKLADATEL DOBRÉ PRAXE

Krajská rada departmentu Pas-de-Calais
*Kontakt:
HP.Schmitz-Borchert > sb@wipage.de

Visit of the coast of the Pas-de-Calais

Tento článek je výňatkem kompletního Plánu transferu dobré praxe, který je dostupný na webových stránkách projektu:
http://www.prospects-project.com/en
©Séb. Jarry/ CG 62

Sídlo projektu Louvre-Lens

OBSAH A CÍLE PLÁNU TRANSFERU DOBRÉ PRAXE

V Porúří nyní probíhá dlouhodobý proces změny orientace z těžkého
průmyslu na služby a znalostní ekonomiku. Dlouhá doba trvání
strukturálních změn a nejasný cíl transformace ekonomiky vedly k
negativnímu vnímání regionu a nedostatku hrdosti na své území.
Rozvoj cestovního ruchu může být řešením těchto problémů: stát se
atraktivní lokalitou pro turisty by mohlo být klíčem k navrácení hrdosti
obyvatel a ke zvýšení přitažlivosti pro německé i zahraniční investory.
V současné době je cestovní ruch v Porúří rozvíjen. Stále stoupá počet
ubytovaných hostů. Agentura RuhrTourism vypracovala v roce 2011
strategii propagace cestovního ruchu v regionu. Do tohoto projektu
byl zapojen také Vědeckotechnologický  park v Gelsenkirchenu, který
spoluorganizoval návštěvy průmyslových památek a areálů. Ačkoliv
tento projekt nebyl úspěšný, tak se Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen stále zaměřuje na rozvoj cestovního ruchu, aby zlepšil
celkové vnímání regionu. Proto si k přenesení na své území vybral
příklad dobré praxe „Podpora cestovního ruchu v Pas-de-Calais“, aby
čerpal inspiraci ze zkušeností Pas-de-Calais při rozvoji cestovního ruchu
v průmyslových oblastech.
Hlavním cílem transferu je uskutečnit přeměnu struktury hospodářství
Porúří a zapojit do projektu rozvoje cestovního ruchu i místní obyvatele.
Další myšlenkou je vytvoření společné platformy rozvoje cestovního
ruchu sloužící jeho propagaci.

PROVEDITELNOST A ZPŮSOB REALIZACE PLÁNU TRANSFERU
DOBRÉ PRAXE

Vědeckotechnologický park plánuje dva programy, které podpoří
nové formy cestovního ruchu: tzv. „Big Day Out“ a kampaň „Greeters“
(obyvatelé, kteří jako dobrovolníci představí svůj region návštěvníkům).
Jejich cílem je najít obyvatele, kteří by představili svůj region turistům a
stali se tak „vyslanci“ svého území. Na těchto akcích se bude podílet také
Agentura marketingu města Gelsenkirchen. 52 měst regionu Porúří
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Přírodní dědictví v Audomarois

může tedy samostatně rozvíjet své programy cestovního ruchu. První
projekt tzv. „Greeters“ by měl být zahájen na konci roku 2012.
Bude také realizována plakátová kampaň, která zacílí na propagaci
regionu na národní i mezinárodní úrovni. Vědeckotechnologický
park zorganizuje setkání s agenturou RuhrTourism, aby jí představil
zkušenosti francouzského regionu Pas-de-Calais a diskutoval o
možnostech jejich aplikace na vlastním území. To bude vyžadovat
více času, neboť Porúří tvoří 52 měst, která musí o realizaci společně
rozhodnout.

FINANCOVÁNÍ

Rozpočet se bude lišit v závislosti na jednotlivých programech: od 100
tisíc Euro na kampaň„Greeters“ až po několik milionů Eur na kompletní a
dlouhodobou marketingovou akci, jako je například zmíněná plakátová
kampaň.
Agentura RuhrTourism by mohla k realizaci plakátové kampaně využít
evropské fondy, ale spíše bude závislá na rozpočtech měst a podpoře
spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko.
Pokud budou programy „Greeters“ a „Big Day Out“ realizovány
na regionální úrovni, tak bude rozpočet závislý na rozhodnutích
jednotlivých úřadů, které rozhodují o rozpočtu Agentury propagace
Gelsenkirchenu.

HODNOCENÍ

Poté, co bude příklad dobré praxe přenesen a program realizován,
definované ukazatele určí, zda bylo původních cílů dosaženo. Některé
z těchto ukazatelů mohou být: vývoj počtu návštěvníků s ohledem
především na návštěvníky ZOO a přírodního parku Nordsternpark
Gelsenkirchen. Výčet ukazatelů dále pak doplňují vývoj počtu nových
pracovních míst v pohostinství a v cestovním ruchu, růst místního
HDP a vývoj počtu článků v celostátních i zahraničních sdělovacích
prostředcích.
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5.

EVROPSKÝ PŘÍSTUP K
PODPOŘE MALÝCH A
STŘEDNÍCH PODNIKŮ

Evropská unie vyvinula všestranný a komplexní přístup k podpoře malého a středního podnikání.

„SMALL BUSINESS ACT“: REALIZACE KOMPLEXNÍ PODPORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
EVROPSKOU UNIÍ
Iniciativa „Small Business Act pro Evropu“, která byla přijata v červnu roku 2008, má pro Evropskou unii a její členské státy
velký význam jako všeobecná podpora malých a středních podniků. Prostřednictvím této iniciativy Evropská komise uznává
ústřední roli malých a středních podniků v evropské ekonomice a potřebu k jejich podpoře při dalším rozvoji.
Tato iniciativa vymezuje zásady a obsahuje legislativní návrhy, jak postupovat při návrhu a realizaci opatření zaměřených na
podporu malého a středního podnikání na evropské i národní úrovni. Cílem je vylepšit podnikatelské prostředí, které bude
sloužit k dalšímu vytváření pracovních míst a k růstu podniků.
Zásady definované v této iniciativě zahrnují usnadnění přístupu malých a středních podniků k financím, přizpůsobení
veřejných nástrojů jejich potřebám, využití výhod plynoucích z příležitostí, které nabízí jednotný trh a trhy třetích zemí a
pobídky k návrhu pravidel dle programu Zásady zohledňování potřeb malých a středních podniků («Think Small First princip»).
Tyto Zásady zohledňování potřeb malých a středních podniků («Think Small First princip») vyžadují, aby legislativa v již raných
fázích tvorby politiky brala v úvahu zájmy malých a středních podniků, a aby navrhované nástroje podporovaly další rozvoj
malého a středního podnikání. K tomu, aby byla zajištěna efektivní realizace těchto Zásad, je k dispozici řada nástrojů. Ty
zahrnují zapojení malých a středních podniků při budoucích legislativních návrzích, užití zvláštního postavení malých a
středních podniků v právních předpisech, konzultace s představiteli těchto firem, atd.
Realizace programu „Small Business Act“ doplňuje evropskou legislativu zaměřenou na malé a střední podnikání. Evropský
rozměr podpory malých a středních podniků zahrnuje také finanční nástroje.

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ: FINANČNÍ PODPORA SLOUŽÍCÍ K POTÍRÁNÍ
REGIONÁLNÍ NEROVNOVÁHY V EVROPĚ
Evropský fond pro regionální rozvoj je největším finančním nástrojem EU sloužícím ve prospěch malých a středních podniků.
Jeho cílem je posílení hospodářské a sociální soudržnosti v Evropě tím, že vyrovnává regionální rozdíly. Jednou z jeho priorit je
posílení rozvoje a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Fond spolufinancuje velký rozsah činností podporující
malé a střední podniky: rozvoj podnikání, inovací a jejich konkurenceschopnosti, zlepšení regionálního podnikatelského
prostředí a meziregionální a přeshraniční spolupráci jednotlivých menších firem.

„THE NATIONAL REGIONAL AID“: PODPORA ROZVOJE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ V MÉNĚ
ROZVINUTÝCH REGIONECH
Hospodářsky slabší regiony Evropské unie mohou těžit i z další možnosti podpory: „National Regional Aid“. Tento program
má za úkol podporovat expanzi a diverzifikaci činností podniků usídlených v těchto regionech. To zahrnuje investiční nebo
provozní podporu velkých firem, ale i malých podniků.

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE V KONTEXTU EVROPSKÉHO PŘÍSTUPU K PODPOŘE MALÝCH A
STŘEDNÍCH PODNIKŮ
Program INTERREG IVC, který běží v období let 2007-2013, je programem meziregionální spolupráce. Jeho cílem je zefektivnění
regionální politiky tím, že umožňuje regionům sdílet analýzy, zkušenosti a osvědčené postupy a v některých případech je
dále šířit do jiných regionů a zemí.
Sdílení a využívání zkušeností umožňuje regionům objevovat další praktiky, nové metody a nová řešení při potírání problémů,
kterým čelí. Na své úspěšné příklady dobré praxe získávají také zpětnou vazbu a nápady na jejich další vylepšení.
Všechny tyto činnosti přispívají ke zlepšení účinnosti regionální politiky a nabízí regionům celou řadu nových řešení.
Meziregionální spolupráce v tomto smyslu dává regionům rovnou šanci překonat jejich potíže a přispět ke snížení rozdílů
mezi nimi, což je hlavním cílem Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je důvodem, proč je meziregionální spolupráce
jednou z činností financovaných tímto fondem.
Ve spolupráci s regiony, které čelí podobným problémům, jim také umožňuje zvýšit povědomí o jejich potížích a vést diskusi
právě o těchto tématech.
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ZÁVĚR
Projekt PROSPECTS umožnil hornickým a průmyslovým regionům sdílet a přenášet příklady dobré
praxe v zájmu dosažení hospodářské přeměny jejich území. Projekt stanovil rozvoj malého a středního
podnikání prioritou této hospodářské přeměny a úspěšně se zaměřil na čtyři hlavní aspekty jeho
rozvoje: posílení struktur na podporu malého a středního podnikání, zvýšení atraktivity území pro
investory, podpora tvorby klastrů a znalostní ekonomika a inovace.
Partneři projektu PROSPECTS během jeho průběhu představili celkem 40 příkladů dobré praxe. Tyto
příklady jsou obsahem Příručky dobrých praktik, která byla již vydána a všem partnerům distribuována.
Každý z partnerů si z nich vybral jeden nebo dva příklady dobré praxe a vypracoval Plán transferu
dobrých praktik, který měl prověřit proveditelnost vybraného příkladu ve svém vlastním regionu.
Během projektu bylo tedy vypracováno 12 Plánů transferu dobrých praktik. K dokončení úplného
přenesení dobré praxe je mezi jednotlivými partnery plánována další spolupráce.
Úspěch projektu PROSPECTS může být důvodem k přípravě nového projektu meziregionální
spolupráce v rámci regionální politiky Evropské unie. Většina z partnerů projektu PROSPECTS by
souhlasila s pokračováním spolupráce.
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PŘÍLOHA

> SEZNAM PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE IDENTIFIKOVANÝCH BĚHEM FÁZE VÝMĚNY
ZKUŠENOSTÍ PROJEKTU PROSPECTS
TÉMA Č. 1: POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ
>VŠEOBECNÝ PŘEHLED (HLAVNÍ OTÁZKY / PĚT TYPŮ KNOW-HOW / SCHEMATICKÁ SÍŤ)
• Místní struktury poskytující financování (ACOM Francie / region Nord – Pas-de-Calais)
• Campus čistých technologií (Město Houthalen-Helchteren)
• Centrum pro podporu exportu (SMOOK Karviná / Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje)
• Rámcová smlouva a Dohoda o oživení pracovního trhu (Krajská rada oblasti Pas-de-Calais / Agentura rozvoje regionu SaintOmer)
• Inno-Hub (Město Tatabánya)
• Regionální centrum inovací a transferu technologií (ACOM Polsko / Technologický inkubátor ve městě Rybnik)
• Zapojení do světa byznysu (Labour Fund Zasavje / Centrum regionálního rozvoje)
• Vzdělávací program pro mladé podnikatele (Město Laviana / Valnalon)
• Vyhledání nemovitostí (Město Wigan)
• Agentura Business Angels v Porúří (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen)

TÉMA Č. 2: ATRAKTIVITA ÚZEMÍ PRO INVESTORY
>VŠEOBECNÝ PŘEHLED (HLAVNÍ OTÁZKY / TŘI TYPY KNOW-HOW / SCHEMATICKÁ SÍŤ)
• Projektové centrum (ACOM Francie / Region Nord – Pas-de-Calais)                                                          
• Územní rozvojový plán bývalé těžební oblasti a centra města Houthalen-Helchteren (Město Houthalen-Helchteren)       
• Příprava pozemků pro příchod investorů (SMOOK Karviná)
• Cestovní ruch v Pas-de-Calais (Krajská rada oblasti Pas-de-Calais / Krajský svaz cestovního ruchu)
• Integrované středisko profesního vzdělávání (Město Tatabánya)
• Investice ve městě Rybnik s osvobozením od daní (ACOM Polsko)
• Projekt Nature 2000 – turistické zajímavosti regionu Zasavje (Labour Fund Zasavje / Centrum regionálního rozvoje)
• Nový model uceleného udržitelného rozvoje hornických oblastí (Město Laviana / Provincie Asturie)
• Regionální park Greenheart (Město Wigan)
• Přírodní park Emscher a údolí řeky Emscher (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen)

TÉMA Č. 3: PODPORA ZAKLÁDÁNÍ KLASTRŮ
>VŠEOBECNÝ PŘEHLED (HLAVNÍ OTÁZKY / DVA TYPY KNOW-HOW / SCHEMATICKÁ SÍŤ)
• Klastr podniků zabývajících se ekologicky šetrnými technologiemi
(ACOM Francie / Společenství aglomerace Lens-Liévin)
• Klastr přeměny odpadů na materiály a energii (Město Houthalen-Helchteren)
• Klastry v Moravskoslezském kraji (SMOOK Karviná / Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
• Skupina plastikářského průmyslu na území Artois a Vlámska
(Krajská rada oblasti Pas-de-Calais / Hospodářská komora Artois)
• Hutnický klastr kraje Komárom-Esztergom(Město Tatabánya / Organizace ekonomického rozvoje v Tatabányi)
• Podpora tvorby klastrů ve Slezsku (ACOM Polsko / Slezská polytechnická univerzita
• Vývojové centrum nových materiálů (Labour Fund Zasavje / Centrum regionálního rozvoje
• Klastrová politika v Asturii (Město Laviana / Agentura rozvoje a inovací provincie Asturie
• Klastr nových digitálních technologií (Město Wigan)
• Solární město Gelsenkirchen (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen)

TÉMA Č. 4: INOVACE A ZNALOSTNÍ EKONOMIKA
>VŠEOBECNÝ PŘEHLED (HLAVNÍ OTÁZKY / PĚT TYPŮ KNOW-HOW / SCHEMATICKÁ SÍŤ)
• Regionální fond a ekonomický leadership inovací (ACOM Francie / Společenství aglomerace Lens-Liévin)
• „Uzavřený okruh“, Podpora vytěžení skládky odpadů (Město Houthalen-Helchteren / Skupina Machiels)
• Důlní plyn na výrobu elektřiny a tepla (SMOOK Karviná)
• Rozvoj eko-inovací (Krajská rada oblasti Pas-de-Calais / Agentura rozvoje St. Omer)
• Úřad pro transfer technologií a znalostí (Město Tatabánya)
• Centrum inovací a transferu technologií (ACOM Polsko)
• Zajištění klidného stáří díky koučingu (Labour Fund Zasavje)
• Evropské centrum Soft Computingu (Město Laviana / Evropské centrum Soft Computingu)
• Nízkoemisní strategie ve Wiganu (Město Wigan)
• EnergyLab – Studentská laboratoř ve Vědeckotechnologickém parku (Vědeckotechnologický park Gelsenkirchen)
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LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE, UN MOYEN DE PROMOUVOIR
L’ENTREPRENARIAT DANS LES RÉGIONS MINIÈRES • INTERREGIONALE
SAMENWERKING, EEN WEG OM ONDERNEMERSCHAP IN MIJNREGIO’S
TE BEVORDEREN • AZ INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS - MÓDSZER
A VÁLLALKOZÓKEDV TÁMOGATÁSÁRA A SZÉNBÁNYA RÉGIÓKBAN •
INTERREGIONAL COOPERATION, A WAY TO PROMOTE ENTREPRENEURSHIP IN
THE COALFIELD REGIONS • WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA SPOSOBEM
NA PROMOCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONACH GÓRNICZYCH •
MEDREGIONALNO SODELOVANJE KOT NAČIN SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA
V RUDARSKIH REGIJAH • LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL, UNA FORMA DE
PROMOCIONAR EL ESPÍRITU EMPRESARIAL EN LOS TERRITORIOS MINEROS
• MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE - ZPUSOB, JAK PODPORIT PODNIKÁNÍ V
HORNICKÝCH REGIONECH • LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE, UN MOYEN
DE PROMOUVOIR L’ENTREPRENARIAT DANS LES RÉGIONS MINIÈRES •
INTERREGIONALE SAMENWERKING, EEN WEG OM ONDERNEMERSCHAP IN
MIJNREGIO’S TE BEVORDEREN • AZ INTERREGIONÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZER A VÁLLALKOZÓKEDV TÁMOGATÁSÁRA A SZÉNBÁNYA RÉGIÓKBAN
• INTERREGIONAL COOPERATION, A WAY TO PROMOTE ENTREPRENEURSHIP
IN THE COALFIELD REGIONS•WSPÓŁPRACA MIĘDZYREGIONALNA SPOSOBEM
NA PROMOCJĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONACH GÓRNICZYCH •
MEDREGIONALNO SODELOVANJE KOT NAČIN SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA
V RUDARSKIH REGIJAH • LA COOPERACIÓN INTERREGIONAL, UNA FORMA DE
SMĚRNICE
PROMOCIONARSTRATEGICKÁ
EL ESPÍRITU EMPRESARIAL
EN LOSPROJEKTU
TERRITORIOS MINEROS
• MEZINÁRODNÍ
SPOLUPRÁCE - ZPUSOB, JAK PODPORIT PODNIKÁNÍ V
Strategická směrnice je jednou ze tří publikací tvořících výstup projektu PROSPECTS.
HORNICKÝCH REGIONECH
• LA COOPÉRATION INTERRÉGIONALE, UN MOYEN
Dalšími dokumenty jsou Příručka dobrých praktik a Informační přehled. Jejím

MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE ZPŮSOB, JAK PODPOŘIT PODNIKÁNÍ V
HORNICKÝCH REGIONECH

cílem je poskytnout doporučení pro meziregionální spolupráci na základě výstupů
z projektu PROSPECTS: Zefektivnit metody regionální politiky v oblasti podpory
malého a středního podnikání v bývalých hornických regionech.
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