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“POSÍLENÍ STRUKTUR NA PODPORU MALÉHO A ST ŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ“.

1. tematické setkání projektu PROSPECTS se 
uskutečnilo v regionu Zasavje ve Slovinsku. 
Na tomto semináři prezentovalo 10 partnerů
své zkušenosti a dobré příklady na téma:

Úvodní slovo

Region Zasavje má více než250tiletou 
hornickou tradici . Koncem minulého 
století se místní doly postupně
uzavíraly a v současné době, i díky 
ukončení těžby v dolu Trbovlje –
Hrastnik, doly fakticky přestaly 
existovat. 

Po těžebním období začíná region žít 
svůj nový život. V posledních 15 letech 
se zde uskutečnilo mnoho věcí, aby se 
překonaly problémy související
s uzavřením dolů. Byly využity jak naše 
vlastní vědomosti, tak bylo čerpáno ze 
zkušeností a dobrých příkladů
uplatněných v jiných regionech, které
se s tímto přechodem potýkaly již dříve. 
Ačkoliv jsme byli v mnoha oblastech 
celkem úspěšní, je potřeba stále se 
zlepšovat, být ještě úspěšnější a 
efektivnější. 

Tudíž jsme připraveni se nadále učit 
nové postupy, které doposud neznáme a 
zajímáme se o zkušenosti jiných, které
mohou být pro náš region užitečné. 
Rádi se také dělíme o naše dobré
příklady a znalosti – a proto jsme rádi, 
že se můžeme účastnit projektu 
Prospects.◘

Dejan POBOLJSAJ, evropský 
zástupce Labour Fund Zasavje

Obecné SCHÉMA PROJEKTU PROSPECTS

Projekt PROSPECTS je založen na partnerství vycházející jak 
z konkurenceschopnosti regionů tak z jejich podobnosti. Cílem projektu 
PROSPECTS je podpora podnikání místních subjektů v současných či 
bývalých regionech zasažených těžebním či jiným t ěžkým průmyslem. 
Tento projekt čerpá z již nabytých vědomostí z projektu INTERREG IIIC 
RECORE. Zaměřuje se na nabídku nových příležitostí k posílení
podnikatelského prostředí a k podpoře zakládání malých a středních podniků
(MSP). Všech 10 partnerů se nachází v rámci čtyřúhelníku Velká Británie –
Španělsko – Slovinsko – Polsko. Každý z nich disponuje různou úrovní
know-how a znalostí v oblasti podpory podniků MSP.

Partneři projektu se zaměřují na analýzu těchto 4 strategických témat: 
atraktivita území pro investory, posílení struktur na podporu malého a 
středního podnikání, podpora tvorby clusterů, podpora eko-inovací a 
know-how. Na základě tematických zpráv a hodnocení dobrých příkladů
partnerů bude zhotoven Manuál dobrých praktik. Nové znalosti získané
v tomto projektu budou použity k definování nástrojů veřejné podpory 
podniků MSP. Partneři projektu taktéž vyhotoví své vlastní transformační
plány.◘

Co je program INTERREG IVC ?
Program INTERREG IVC je součástí Cíle evropské územní spolupráce v 
rámci politiky strukturálních fond ů na období 2007-2013. Zaměřuje se, 
prostřednictvím meziregionální spolupráce, na zvýšení efektivity podpory 
regionálních struktur a přispívá k ekonomické modernizaci a ke zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy těmito nástroji:
• Umožněním místním a regionálním strukturám v EU sdílet své
zkušenosti a znalosti;
• V nástrojích podpory, vyrovnání méně zkušených regionů s vyspělejšími;
• Zajištění využití dobrých praktik v hlavních programech strukturálních 
fondů.
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Město Houthalen-Helchteren v Belgii a jeho 
Cleantech zóna.
Od roku 2008 město Houthalen-Helchteren vytváří
Cleantech zónu včetně areálu určeného speciálně pro 
projekty z obnovitelných zdrojů energie. Tato zóna 
byla vytvořena aby přilákala podniky zabývající se 
čistými technologiemi, obnovitelnými zdroji energie, 
recyklovatelnými materiály a podobnými procesy. Tato 
úzká specializace je podporována trvale udržitelnou 
politikou města. Zóna těží také z výhodné polohy na 
křižovatce Belgie, Německa a Nizozemska. Renovace 
bývalé hlavní důlní budovy v tomto areálu je 
doprovázena revitalizací okolní krajiny a bude nadále 
napomáhat dobrým ekonomickým výsledkům, které byly 
dosaženy v rámci prvních plánů přeměny mezi lety 1973 a 
1999.◘

Moravskoslezská hospodářská komora 
v České republice.
S ohledem na zastoupení malých a středních podniků
v místních podnikatelských institucích, Hospodářská
komora podporuje výrobní činnost a chrání zájmy 
podnikatelů. Poskytuje služby jako poradenství a 
konzultace. Tato regionální komora se také zabývá
rekvalifikacemi a odborným vzděláváním zaměstnanců
podniků MSP. Je partnerem projektu Centrum 
mezinárodního obchodu, který ulehčuje místním firmám 
export do zahraničí. V součinnosti s Hospodářskou 
komorou v Katowicích (v Polsku) a v Žilině (na 
Slovensku) je zdůrazněn geografický a hospodářský 
potenciál celé oblasti.◘

Projekt Valnalon v regionu Asturias ve Španělsku.
Valnalon je společenství na podporu průmyslové regenerace v údolí Valón, které
bylo založené v roce 1987 regionální institucí v Asturias. Valnalon pomáhal při 
rekultivaci území a stál u zrodu nových vzdělávacích struktur. Od doby, kdy byl 
zjištěn nedostatek podnikatelského ducha a zájmu u místních lidí, pracoval Valnalon
na změně kulturního prostředí v regionu. Díky tomu byl založen ambiciózní
“podnikatelský vzdělávací program“ za účelem získání vědomostí a dovedností
využitelných při podnikání, jako například kreativita, iniciativa, rozhodnost či 
předvídavost.  Je určen pro všechny stupně vzdělávání, od základní až po vysoké
školy. Jsou rozvíjeny sociální i mezinárodní projekty, které vedou samotní studenti. 
Úspěch programu byl potvrzen díky podpoře veřejné správy a díky zařazení mezi 
nejlepší podnikatelské vzdělávací programy v rámci celé Evropské unie.◘

Vzdělávací projekt na podporu 
podnikání na základní škole, který 
organizuje VALNALON.

Agentura rozvoje severozápadu V. Británie 
ve Wiganu (Spojené Království).
Tato agentura pomáhá při tvorbě synergie mezi vládní
politikou a potřebami místních podniků. Poskytuje 
velké množství služeb malým a středním firmám v oblasti 
finanční, podnikatelské, průmyslové, obchodní nebo 
vzdělávací. Zvláštní pozornost je věnována podnikům 
MSP, jejichž projekty přispívají ke zlepšení životního 
prostředí, inovacím, kvalifikaci a zaměstnanosti 
v regionu. Prostřednictvím podřízené agentury Business 
Link Norwest, přispívá podnikatelskými znalostmi k 
větší efektivitě ve všech úrovních produkce. Spolupráce 
mezi městským úřadem ve Wiganu a Agenturou rozvoje 
severozápadu vede ke zjednodušení přístupu 
k programům na podporu podnikání, což pro malé a 
střední podniky (MSP) znamená zvýšení efektivity a větší
dostupnost již existujících institucí.◘

Institucionální podpora v městě Tatabanya
(Maďarsko).
Město Tatabanya, které se nachází v oblasti středního 
Zadunají, zřídilo několik veřejných institucí na posílení
struktur na podporu malého a středního podnikání. 
Organizace ekonomického rozvoje (EDO) vytvořila 
nástroje, které analyzují a shromažďují informace o 
potřebách a příležitostech podniků MSP. Nabízí
administrativní poradenství a spravuje databázi 
dodavatelů. Obchodní a průmyslová komora poskytuje 
vzdělávací, poradenské a finanční služby. Také řídí
odborné spolky a metalurgický cluster. Regionální fond 
na podporu podniků v kraji Komarom-Esztergom
(KCRFEP) napomáhá při zakládání podniků MSP 
prostřednictvím vzdělávacích programů a podnikatelského 
poradenství.◘
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Hornoslezská agentura restrukturalizace podniků JSC  
(USAFER JSC) v Polsku.
Ve Slezsku působí mnoho veřejných i soukromých institucí, které podporují
podniky MSP. Jedna z těchto institucí se nazývá USAFER. Byla založena v roce 
1994 a stala se významnou agenturou při restrukturalizaci Horního Slezska. 
Poskytuje různé služby, jako například poradenství, rekvalifikace či finanční
servis. Zaměřuje se také na revitalizaci průmyslových oblastí. USAFER JSC má
přímý vliv na podniky MSP díky přímému či nepřímému zpřístupnění
dostupných fondů. 2 odvětví agentury USAFER JSC, Oddělení průmyslových 
zón a inkubátorů a Regionální centrum inovací a sdílení technologií
podporují inovativní podniky a vytváří příznivé ekonomické podmínky. Dobrým 
příkladem této činnosti je průmyslový park v Bytomi a technologický inkubátor 
v Rybniku.◘Technologický inkubátor v Rybniku.

Strategie přeměny regionu “Pays de St-
Omer” (Krajská rada oblasti Pas-de-Calais, 
Francie).
Kvůli velké ekonomické krizi, v jejímž důsledku  přibylo 
tisíce nezaměstnaných, byla v roce 2000 zřízena Řídící
hospodářská komise. Za přispění veřejných i 
soukromých subjektů z regionu byl vytvořen nový plán 
ekonomického rozvoje oblasti. Po pečlivém průzkumu 
výhod a příležitostí tohoto regionu byl místními 
institucemi a politiky přijat strategický plán, který je 
založen na dlouhodobé globální a komplexní vizi a 
zdůrazňuje produktivní a technologické aspekty. Za 
účelem podpory ekonomické rozmanitosti a vzniku 
nových podniků se stala klíčovým infrastruktura a lidské
zdroje. Výsledkem je, že díky dostupným nástrojům a 
procesům mají podniky MSP lepší finanční, vzdělávací a 
produktivní podmínky.◘

Regionální plán ekonomického rozvoje 
(SRDE) v Nord Pas De Calais.
SRDE je institucí řízenou veřejnými a soukromými 
subjekty z regionu. Podporuje činnost Obchodní a 
průmyslové komory či Komory obchodu a řemesel, které
zajišťují realizaci projektů SRDE. Většina podpůrných 
nástrojů na hospodářský rozvoj regionu je přesně
zacílena. Například Plán 2000 PME napomáhá
podnikům MSP při rozvoji a v inovacích. Regionální
program podpory podnikání a transformace podniků
(PRCTE) poskytuje rekvalifikace a doprovodné služby 
projektovým manažerům. Finanční náklady při zakládání
nových podniků MSP jsou pokryty záručními fondy či 
půjčkami veřejných institucí.◘

Vědecký park Gelsenkirchen (Německo).
V tomto vědeckém parku je poskytována intenzivní
institucionální podpora zakladatelům nových podniků
MSP, ale i již existujícím firmám. Nachází se zde široké
spektrum činností, jako chemický průmysl, logistika, 
obnovitelné zdroje energie, turistický ruch a jiné. V rámci 
Obchodní komory je zde zřízené “starter centrum“, které
nabízí poradenství a administrativní a finanční služby 
začínajícím podnikatelům. Spolupráce mezi veřejnými a 
soukromými institucemi (Obchodní komora, Spolková
agentura práce, Agentura Business Angels…) napomáhá
rozvoji podniků MSP. Finanční dotace jsou také
důležitým a efektivním nástrojem podpory. Podniky mají
široké možnosti dotačních programů a fondů.◘

Regionální centrum rozvoje (RDC) ve 
Slovinsku.
Regionální centrum rozvoje založené v roce 1996 
v regionu Zasavje se zaměřuje na rozvoj hospodářství, 
lidské zdroje a celkové životní prostředí. Napomáhá
několika stovkám místních firem a radí začínajícím 
podnikatelům s jejich obchodními plány a organizuje 
rekvalifikace či obchodní setkání. RDC má také
rozhodující vliv na výstavbu a obnovu průmyslových zón. 
Například stál u zrodu sítě podnikatelských inkubátorů
v Zasavje. Díky svým zkušenostem a okruhu působnosti 
má dobré výsledky v oblasti zaměstnávání a vzniku 
nových podniků.◘
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ROLE LABOUR FUND ZASAVJE,
PARTNER PROJEKTU PROSPECTS
Labour fund Zasavje vznikl v roce 1999. Zaměřuje se na poskytování
podpory lidem, kteří se stali v zaměstnání nadbytečnými, lidem, kteří
mají problémy se získáním pracovního místa a lidem, kteří jsou 
dlouhodobě nezaměstnaní. V prvních letech fungování bylo hlavním 
úkolem Labour fund Zasavje spojit sociální partnery za účelem vyřešení
problémů nezaměstnanosti, tvorby pozitivní atmosféry mezi 
nezaměstnanými, zlepšení jejich odborné kvalifikace a zapojení místních 
struktur…Díky nabytým zkušenostem a úspěchům vlastních aktivit 
Labour fund Zasavje před třemi lety rozšířil svou činnost na nevládní
organizace (NGO). Pomocí těch podporuje pozitivní výsledky 
dobrovolné a neziskové práce, zakládá rovnocenné partnerství mezi 
nevládními organizacemi a jinými institucemi, což přispívá k lepšímu 
vnímání nevládních struktur a informuje veřejnost o jejich důležitosti pro 
místní region. Labour fund Zasavje byl taktéž iniciátorem založení sítě
nevládních organizací MREST. Hlavním předmětem činnosti této sítě je 
následující: rozšíření působnosti společenských iniciativ, vylepšení
pozice nevládních organizací, stimulace aktivní účasti občanů na 
veřejném životě, rozvoj dialogu na regionální úrovni, růst vlivu 
společnosti na pozitivní a dlouhodobé sociální změny.◘

Město Zagorje ob Savi, kde sídlí Labour
Fund Zasavje.

STUDIJNÍ CESTA: HORNICKÁ TRADICE A 
ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ V REGIONU 
ZASAVJE
Studijní cesta začala ve městě Zagorje ob Saviuvedením krátké historie 
zdůrazňující jeho hornickou tradici, současnou podnikatelskou aktivitu a 
přeměněnou hornickou infrastrukturu. (budova Vašhava, která nyní slouží
podnikatelským účelům). 

Studijní cesta pokračovala do města Hrastnik. Zde se nacházítepelná
elektrárna Trbovlje , která je důležitým ekonomickým objektem regionu 
Zasavje. Zajímavostí je, že disponuje nejvyšším komínem v Evropě. 

Další zastávkou bylo město Hrastnik, kde byla navštívena místní
sklárna. Je zde také panoramatický rozhled z města na hornické stavby a 
infrastrukturu. 

Poté byly shlédnuty dřívější hornické byty v Trbovlje a také nový 
hostel v tomto městě. Ten představuje nový milník v rozvoji 
cestovního ruchu v regionu. Budoucí plány na využití těžebních oblastí
byly představeny při návštěvě těžební společnosti RTH. 

Poslední zastávkou na cestě byl Europark , který se nachází na místě
dřívější těžby a nyní slouží jako sportovně rekreační park (Nordic
walking, lukostřelba). 

Tato studijní cesta představila jak hornickou minulost, tak možnosti 
rozvoje podnikání v regionu Zasavje.◘

Sklárna v městě Hrastnik.

Obsah tohoto dokumentu vyjadřuje pohled autora a řídící orgán programu INTERREG IVC není odpovědný za jakékoliv použití zde obsažených informací.


