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3 roky aktivit, 10 partneru
podporujici a propagujici male a
stredni podnikani v 9 hornickych

regionech Evropy.
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použití zde obsažených informací.  

Představitelé a koordinátoři partnerů projektu PROSPECTS. Zahajovací
konference ve Wiganu - ve Velké Británii - 18. a 19. březen 2010

Co je program INTERREG IVC ?

Program INTERREG IVC je součástí cíle Evropské územní spolupráce v rámci
politiky strukturálních fondů na období  2007-2013. Zaměřuje se
prostřednictvím meziregionální spolupráce na zvýšení efektivity podpory
regionálních struktur a přispění k ekonomické modernizaci a ke zvýšení
konkurenceschopnosti Evropy:  

� Umožnění místním a regionálním aktérům sdílet a vyměňovat své
zkušenosti a znalosti; 

� Vyrovnání méně zkušených regionů v oblasti nástrojů podpory s
pokročilejšími regiony; 

� Zajištění dobrých praktik v rámci hlavních programů strukturálních 
fondů.
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ACOM France, asociace hornických sdružení ve Francii,
byla založena v roce 1990 a sdružuje veřejné instituce
podpory působící v bývalých hornických oblastech Francie
(Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Centre-Midi - 325 měst,
13 departmentů).

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

Sdružení měst a obcí okresu Karviná (Česká republika)
zahrnuje 14 obcí, ve kterých žije 244 000 obyvatel. Okres
je zasažen hornickou činností. Revitalizace území je
koordinována  veřejným i soukromým sektorem.  
Krajský úřad departmentu Pas-de-Calais (Francie) Je
jednou z nejobydlenějších oblastí s 1,5 miliony obyvatel.
Na území momentálně probíhá ekonomická
restrukturalizace a je zde vysoká míra nezaměstnanosti.
Strategický projekt krajského úřadu do roku 2020 je
zaměřen na rozvoj udržitelného, inovativního a
soudržného společenství . 
Městský úřad Tatabanya (Maďarsko) čítá 72 000 obyvatel.
Město dokázalo překonat následky kolapsu tradičního
těžebního průmyslu. Nyní je považováno za jedno z
nejdynamičtějších měst v Maďarsku. 
ACOM Poland, asociace hornických sdružení v Polsku,
sdružuje 37 měst. Hornická činnost je stále aktivní ve 3 až
4 regionech Polska. Těžba uhlí dosahuje 90 milionů tun
ročně. 
The Labour fund Zasavje (Slovinsko) je institucí podporující
aktivní politiku zaměstnanosti v hornickém regionu
Zasavje, který zahrnuje 3 velké města Hrastnik, Zagorje  a
Trbovlje. V regionu je poslední aktivní důl, který
zaměstnává 750 horníků. Ukončení těžby se předpokládá
do roku 2015.  
Městský úřad Laviana (Španělsko) se nachází v regionu
Asturie. Toto město se 14 000 obyvateli je nejdůležitější v
oblasti produkce uhlí. Město se nyní snaží předejít
problémům, které přijdou s nevyhnutelným uzavřením
dolů.   
Městský úřad  Wigan (Spojené království) reprezentuje 304
000 obyvatel. Bylo zde přes 1000 šachet v okruhu 8 km od
centra města Wigan. Nyní, po transformačních procesech
je těžké najít pozůstatky po dřívější hornické činnosti,
která byla zastavena v roce 1992.  
Městský úřad Gelsenkirchen (Německo) je jedním z
nejdůležitějších hornických měst v regionu Porúří.
Poslední důl byl uzavřen v roce 2000. Gelsenkirchen
spoléhá při restrukturalizaci zejména na strojírenství,
produkci a technologii tvorby znovuobnovitelné energie.



Klíčová data 
� 30. leden 2009: návrh projektu PROSPECTS v rámci druhého kola nabídek
programu INTERREG IVC.
� 5. listopad 2009: projekt PROSPECTS je schálen Monitorovacím výborem
programu INTERREG IVC. 
� 1. leden 2010: začátek projektu 
� 18. -19. březen 2010: Zahajovácí konference ve Wiganu (Spojené království) 
� březen 2010 – květen 2011:  výměna zkušeností mezi 10 partnery
� květen 2011 – září 2012: vytváření vlastního transformačního plánu podpory
podnikání a podniků MSP 

Klíčová čísla
� 481 předložených žádostí
ve druhém kole nabídek
(leden 2009)
� 74 schválených žádostí
� 10 partnerů
� 9 zemí Evropské unie

Shrnutí projektu
Partneři se budou zabývat 4 strategickými

tématy: atraktivita území pro investory,
struktury na podporu podnikání,
clustery a eko-inovace a know-how.  
V rámci první fáze budou partneři
hodnotit a sdílet své zkušenosti.

Během druhé fáze bude každý partner vytvářet
transformační plán založený na intenzivní
regionální spolupráci: studijní cesty, výměnné
pobyty, sdílení znalostí... 
Hlavní cíl: místní správa a struktury
zodpovědné za rozvoj ekonomiky by měly
získat díky projektu nové znalosti v podpoře a
propagaci malého a středního podnikání v
evropských uhelných pánvích a v regionech s
tradičním průmyslem. 

Projekt PROSPECTS je významným prostředkem k rozvoji hornických oblastí, na jejichž územích probíhají transformace.
Je také odpovědí na současnou ekonomickou krizi. 

T
Atraktivita území pro investory

Struktury na podporu podnikání

Clustery

Eko-inovace a know-how

Společný projekt pro
správu regionu

Projekt PROSPECTS usiluje o úzkou spolupráci
složek správy partnerských regionů, které
působí v oblasti podpory malého a středního
podnikání: orgány místní správy, struktury na
podporu podnikání, místní agentury rozvoje...

Na konci projektu bude vyhotovenmanuál dobrých praktik, který budeobsahovat výsledky práce za celéobdobí. Bude zahrnovat:
Manuál dobrých praktik vycházející zprovedené práce a z nabytýchzkušeností mezi 10 partnery,
Strategické směrnice vycházející z 10transformačních plánů partnerů, 
a Informační přehled, který budeobsahovat práci vykonanou v rámciprojektu.
Tyto výstupy budou poskytnuty přímohornickým oblastem v Evropě a  regionůmtradičního průmyslu. To umožní využitívýsledků projektu v dalších sdruženích.

Geografická poloha partnerů
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Transformační plány, jeden záměr

Transformační plány jsou strategickým dokumentem, politickým
závazkem iniciovaným každým z partnerů a jsou vypracovány díky
sdílení a výměně zkušeností všech 10 partnerů. Aby byly tyto
transformační plány vytvořeny, budou partneři  pracovat ve dvojicích a
budou využívat znalosti všech partnerů. 


