SVAZEK MĚST A OBCÍ OKRESU KARVINÁ
Tisková zpráva k projektu PROSPECTS
Svazek měst a obcí okresu Karviná (dále jen SMOOK) se zapojil do projektu sdružení
EURACOM v programu INTERREG IVC nazvaný Prospects, jehož záměrem je podpořit
malé a střední podnikání v bývalých hornických regionech v Evropě, členských státech
sdružení EURACOM. Partnery projektu jsou města a regiony postižené hornickou činností a
zejména útlumem hornického průmyslu.
Do projektu je zapojeno dalších 9 partnerů: ACOM Francie (vedoucí partner), Město
Houthalen-Helchteren (Belgie), Council of department of Pas-de-Calais (Francie), Město
Tatabanya (Maďarsko), Acom Polsko, Regional Council Zasavje (Slovinsko), Město Laviana
(Španělsko) / ACOM Španělsko, Město Wigan (Velká Británie), Vědeckotechnologický park
Gelsenkirchen (Německo).
Cílem projektu Prospects je výměna zkušeností v oblasti podpory podnikání v evropských
regionech postižených útlumem hornické činnosti.
Dílčí cíle projektu:
1. Posílení atraktivity regionu pro nové investice
2. Podpora nových struktur na podporu podnikání
3. Podpora oborových klastrů
4. Podpora eko-inovací
Výstupem projektu Prospects bude návrh strategie na podporu malého a středního podnikání v
hornických regionech, který bude vycházet ze zkušeností všech partnerů. Obsahem budou
také tématické analýzy a přehled praktik, jak podpořit malé a střední podnikání zejména z
pohledu místních a regionálních samospráv.
Rozpočet projektu pro SMOOK je ve výši 176 911 €. Z programu INTERREG IVC bude
poskytnuta dotace ve výši 85 %. Na vlastní podíl spolufinancování projektu na straně
SMOOK poskytla dotaci Nadace OKD, a to ve výši 175 000 Kč.
Projekt probíhá již 1 rok, během kterého se na jaře loňského roku konala Úvodní konference
ve Wigan ve Velké Británii následována prvním pracovním seminářem v Zasavje (Slovinsko)
s tématem „Institucionální podpora podnikání v regionu“. Na podzim se pak konal další
seminář v Lavianě ve Španělsku na téma „Atraktivita regionu pro investory“. Cílem semináře
byla prezentace metod, jak zvýšit atraktivitu pro nové investice v jednotlivých regionech. V
tématických zprávách jednotlivých partnerů byly prezentovány zejména silné stránky
jednotlivých regionů, nejčastěji byl kladen důraz na zlepšení image. Česká prezentace
zejména uvedla 2 příklady přípravy vhodných pozemků pro podnikání – průmyslová zóna
Karviná Nové Pole a průmyslová zóna Horní Suchá – František na území bývalé šachty.
V současné době probíhá příprava dalšího semináře, tentokráte v Polsku na téma „Podpora
klastrů“, poslední tématický seminář bude v Maďarsku na téma „Podpora eko-inovací“.
Následovat bude práce ve skupinách (zpracování 4 tématických analýz). Počátkem roku 2012
bude český partner organizátorem semináře k vyhodnocení práce ve skupinách.
Další informace: www.smook.cz, www.prospects-project.com
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