City of Amsterdam
www.ez.amsterdam.nl

Provincia di Milano
www.provincia.milano.com

Greater London Enterprise
www.gle.co.uk

Technologické centrum AV ČR
www.tc.cz

London Development Agency
www.lda.gov.uk

TuTech Innovation GmbH
www.tutech.de

Milano Metropoli
www.milanomet.it

Závěrečná zpráva projektu Prosinec 2006

Partneři

Závěrečná zpráva projektu
Prosinec 2006
Hamburg
Amsterdam

London
Prague

Milan

ELN_CZECH_Cover.indd 1

15/12/06 3:00:46 pm

Contents
Obsah

Bibliograﬁe

Kapitola 1

Statistické zdroje

xx

i

xxi
xxii
xxiii
xxiv

Shrnutí

Tři hlavní témata
Metoda učení v rámci sítě LNet

2
4

Kapitola 2
Podpora podnikání ve znevýhodněných částech měst:
Co se osvědčilo?

6

iii
iv

Kapitola 3
Podnikání v agendách evropské, národní a regionální politiky

11
v
vi
vii

Kapitola 4
Poučení z přístupů k podpoře podnikání
ve znevýhodněných částech měst: Co se osvědčilo?

24

Kapitola 5
Budoucnost sítě LNet

ii

44

viii
ix
x
xi
xii

Kapitola 6
Rejstřík pojmů

45

Bibliograﬁe
53

xiii
xiv
xv

xvi

xvii

xviii

xix

“Amsterdam Key Figures”, Dienst Onderzoek en Statistiek (O&S),
(2003)
http://www.os.amsterdam.nl/english/1303/ (8/11/06)
“Statistical yearbook of the Netherlands” Central Bureau of
Statistics (2004)
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3C60B3E9-09E0-491F-87F299B8E54936A1/0/a32004.pdf (08/11/06)
Ibid.
“Amsterdam Economic Prospects” (Amsterdams Economische
Verkenningen), SEO Economic Research, (2004).
http://www.seo.nl/en/publications/reports (8/11/06)
Ibid.
Ibid.
“Economic Yearbook”, Economic Development Department
Amsterdam (2003) http://www.ez.amsterdam.nl/ (8/11/06)
O&S, Op cit.
Ibid.
Ibid.
“Statistisches Jahrbuch Hamburg”, Der Norden Zahlt (2006)
http://typo3.statistik-nord.de/index.php?id=457 (8/11/06)
“Area and Population”, Statistical Ofﬁces of the Länder and the
Federal Statistical Ofﬁce (12/10/06) http://www.statistikportal.
de/Statistik-Portal/de_jb01_jahrtab1.asp (8/10/06)
Ibid.
Ibid.
“National Accounts”, Statistical Ofﬁces of the Länder and the
Federal Statistical Ofﬁce (20/06/06) http://www.statistikportal.
de/Statistik-Portal/en/en_jb27_jahrtab65.asp (8/10/06)
“Regional Gross Domestic Product for each inhabitant in
Purchasing Power Standard”, Eurostat, (2003)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1996,
39140985&_dad=portal&_schema=PORTAL&screen=detailref&
language=de&product=SDI_MAIN&root=SDI_MAIN/sdi/sdi_ed/
sdi_ed_inv/sdi_ed1130 (9/10/06)
“Employment – Labour Market”, Statistical Ofﬁces of the
Länder and the Federal Statistical Ofﬁce (30/03/06)
http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/en/en_jb02_
jahrtab13.asp (7/10/06)
“Employment – Persons engaged in economic activity by
economic sectors”, Statistical Ofﬁces of the Länder and the
Federal Statistical, (27/06/06) http://www.statistikportal.de/
Statistik-Portal/en/en_jb02_jahrtab10.asp (7/10/06)
London’s Place in the UK Economy, 2005-2006 (Oxford Economic
Forecasting report for the City of London, 2005)

xxv
xxvi
xxvii
xxviii
xxix
xxx
xxxi
xxxii

xxxiii
xxxiv
xxxv

xxxvi
xxxvii

xxxviii

xxxix

xl

xli

“2004 mid-year population estimates”, Nomis – Ofﬁcial Labour
Market Statistics (2004)
http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=601&
More=N (8/11/06)
Ibid.
Oxford Economic Forecasting, Op cit.
Ibid.
“Claimant Count”, Nomis – Ofﬁcial Labour Market Statistics, (2004)
http://www.nomisweb.co.uk/home/release_dates.asp#g24 (8/11/06)
Ibid.
Ibid.
“Popolazione”, Istituto Nazionale di Statistica (2005)
http://www.istat.it/popolazione/ (8/11/06)
“Conti economici nazionali”, Istituto Nazionale di Statistica (2005)
http://www.istat.it/dati/dataset/20060314_01/ (8/11/06)
Ibid.
Ibid.
Ministero dell’Università e della Ricerca (2006)
http://www.murst.it (5/11/06)
“Územní srovnání”, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_ukazatele_podle_
kraju_v_roce_2004/$File/vybruk_04.xls (5/09/06)
Ibid.
Ibid.
“General and regional statistics”, Eurostat (2003)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=0,1136162,
0_45572073&_dad=portal&_schema=PORTAL (8/11/06)
Ibid.
“Trh práce”, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/t/C3004381BB/
$File/0404.xls (5/09/06)
“Územní srovnání”, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vybrane_ukazatele_podle_
kraju_v_roce_2004/$File/vybruk_04.xls (5/09/06)
“Trh práce”, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/t/C3004381BD/
$File/0406.xls (5/09/06)
“Školství”, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/t/D600344A91/$File/0910.xls
(5/09/06)
„Zdravotnictví“, Český statistický úřad, (2004).
http://www.czso.cz/xa/edicniplan.nsf/t/C300438224/$File/
0922.xls (5/09/06)

Photo: third-avenue.co.uk

53

ELN_CZECH_Cover.indd 2

15/12/06 3:00:49 pm

1. Shrnutí

Dvojí tvář našich měst

Stručné představení projektu

Města jsou často popisována jako hnací motory našich
národních ekonomik a Evropské unie jako celku a
zároveň jako významná centra společenského a kulturního
růstu. V průběhu posledních několika desetiletí se ovšem
zvýšil zájem o budoucnost znevýhodněných městských
částí, vzhledem k tomu, že se podmínky v těchto
oblastech zhoršily.

Síť LNet (the European Learning Network) sestává
z pěti partnerských měst – Amsterdam, Hamburk,
Londýn, Milán a Praha – z nichž každé může vyprávět
o ekonomickém úspěchu. Zároveň se však v každém
z těchto měst nacházejí i značně znevýhodněné
městské části.

V početných městských aglomeracích Evropské
unie se znevýhodnění projevuje v různých formách a
nabývá různého geograﬁckého rozsahu. Obecně lze
říci, že tato města společně pociťují negativní vlivy
odvětvové restrukturalizace minulých třiceti let, jako je
nezaměstnanost a nedostatečná podniková základna,
nevyhovující kvaliﬁkační struktura a nízká úroveň
vzdělanosti, koncentrace nekvalitního bydlení, sociální
problémy a špatný zdravotní stav obyvatelstva. Tyto
lokality se často nacházejí v centrálních částech měst
a představují tzv. „vnitřní město“. Termín byl převzat z
USA a popisuje ekonomicky a sociálně znevýhodněné,
ale strategicky významné jádrové lokality se zřetelnými
konkurenčními výhodami, včetně stabilních místních trhů
a nevyužité pracovní síly.

V průběhu projektu, který trval 32 měsíců (červenec
2004-únor 2007), vypracovali partneři ze sítě LNet
společné přístupy vedoucí k využití ekonomického a
sociálního potenciálu znevýhodněných městských částí
prostřednictvím podpory podnikání. Partneři zvláště
prozkoumali nejefektivnější způsoby podpory podnikání,
inovací a sociálních podniků ve znevýhodněných
městských částech.
Byly prostudovány příklady „dobré praxe“ zabývající se
podporou podnikání ve znevýhodněných městských
částech, například způsoby poskytování podpory
přizpůsobené na míru potřebám podniků, zvyšování
kvaliﬁkační úrovně a vytváření efektivních správních struktur.
Všechna tato strategická řešení byla podrobně
analyzována; partneři zapojení do sítě LNet posuzovali
zejména přenositelnost optimálních postupů – pokud
například určitý zásah dobře fungoval v jednom městě,
fungoval by dobře všude?
Zkušenosti jednotlivých partnerů sítě LNet byly předávány
na konferencích, seminářích a workshopech po celou
dobu trvání projektu. Tato zpráva sumarizuje naše závěry.
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Tři hlavní témata
Třemi hlavními tématy, tvořícími
základ činnosti sítě LNet, jsou
podnikání a „mezera v podnikání“,
inovace a sociální podniky.

Podnikání
Entrepreneurship
Entrepreneurship
Vzhledem
k tomu,isžethe
většina
practice
nových
of starting
podniků
new
není
businesses.
úspěšná,
je podnikání
As the majority
častoof
obtížným
new businesses
procesem.
fail, entrepreneurship
Podnikatelské
aktivity isseoften
do značné
a difﬁcult
míry
process.
liší v závislosti
Entrepreneurial
na
typu zahajovaného
activities
podnikání
vary greatly
a naaccording
velikosti podniků,
to the type
of business
která
se může
being
pohybovat
started, od
andsamostatných
the scale of the
projektů
enterprise,
až
which
po
velké
can
podniky
range from
vytvářející
solo projects
mnoho pracovních
to major undertakings
příležitostí.
creating many job opportunities.
Podnikání je považováno za jeden z klíčových faktorů
Enterprise is recognised
ekonomického
růstu a produktivity
as one of the
v Evropě.
key drivers
Ve of
economic growthměstských
znevýhodněných
and productivity
částech
in Europe.
je často In
méně
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začínajících
there arenež
often
v jiných
feweroblastech,
business start-ups
a existujethan
in other
větší
pravděpodobnost
areas and businesses
jejich krachu.
may beObyvatelé
more likely to fail.
Residents of deprived
znevýhodněných
městských
urban areas
částí musí
face many
v rámci
barriers
podnikání
to ﬁnance
čelit
mnohaorpřekážkám
business advice,
– potýkají
andselack
například
of skills.
s obtížnou
This
‘enterprise gap’
dostupností
ﬁnančních
has been
prostředků
a key focus
či podnikatelského
of the work of the
Learning Network.
poradenství
nebo nedostatečnou
Innovation
kvaliﬁkací. Tato „mezera
v podnikání“ ve znevýhodněných oblastech představuje
Innovation is typically viewed as a process that occurs
základní těžiště práce sítě LNet.
within businesses. As distinct from ’invention’, the ﬁrst
idea for a new product or process, innovation is deﬁned as
the commercial exploitation of these new ideas. The term
innovation can refer to both new products and services
and new processes, and innovation can refer to products
and processes that are new to the market or just new to
the ﬁrm. It can also refer to new ways of marketing existing
products, and accessing new markets, either domestically
or abroad. Importantly, businesses in any sector can be
innovative, not just high-tech ﬁrms.
Like entrepreneurship, innovation is recognised as one of
the key drivers of economic growth in Europe. Deprived
urban areas are less likely than other areas to attract and
foster an innovative business base. This has an adverse
impact on their prosperity and economic growth.
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public good, social enterprises are thought to have
potential
Stejně
jako
to podnikání
help createjsou
a strong,
i inovace
sustainable
považovány
andza
socially
jeden z
inclusive economy.
klíčových
faktorů ekonomického
Social enterprises
růstu are
v Evropě.
active in
V případě
promoting quality oblastí
znevýhodněných
employment
existujeand
menší
strengthening
pravděpodobnost,
local
social
že
se stanou
capital.atraktivní
Many social
základnou
enterprises
inovačního
have enabled
podnikání,
individuals
než
je tomuand
u jiných
communities
oblastí. To
to má
work
nepříznivý
together dopad
towards
na
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Sociální podniky
Sociální podnik je podnik, jehož cíle a záměry spočívají
primárně v sociální oblasti. I když se stále jedná o podnik,
má sociální podnik speciﬁcký rys – reinvestování svého
zisku do podniku nebo do místní komunity, které mu
umožňuje dosahovat sociálních nebo ekologických cílů.
Sociální podnik funguje tak, aby dosáhl sociálních cílů,
jako je vytváření pracovních příležitostí, poskytování
vzdělávání nebo místních služeb, založených na etických
hodnotách, jako například zvyšování kvaliﬁkace místních
komunit. Výsledkem těchto cílů by měl zpravidla být
„sociální prospěch“ nebo přínos pro společnost.
Principem sociálních podniků, využívajících podnikání k
dosažení veřejného blaha, je myšlenka mít potenciál k
vytvoření silné, udržitelné ekonomiky bez sociální exkluze.
Mnoho sociálních podniků umožnilo jednotlivcům a
komunitám vzájemně spolupracovat s cílem revitalizace
jejich místních čtvrtí.
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Metoda učení v rámci sítě LNet
Partneři zapojení do sítě LNet si
vyměňují osvědčené metody, jak
podporovat podnikání, inovace
a sociální podniky ve svých
znevýhodněných městských částech.
Partneři rovněž vypracovali „metodu
učení“, za účelem zapojit do tohoto
procesu širší komunitu aktérů
regionálních politik a odborníků z
praxe v každém z partnerských
měst sítě LNet. Hlavní body této
metody jsou následující:
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Dotazníky
Partneři zapojení do sítě LNet vyplňují dotazníky, které
podrobně analyzují, jak jsou koncepce podnikání, inovací
a sociálních podniků chápány v jejich vlastních městech.
V této etapě jsou zároveň identiﬁkovány zásadní překážky
a možnosti podpory těchto tří oblastí ve znevýhodněných
částech jejich měst.
Případové studie
Případové studie posouvají tento proces o jeden krok
dále, umožňují partnerům využívat portfolio příkladů „dobré
praxe“ z oblasti podpory podnikání, inovací a sociálních
podniků ve znevýhodněných částech jejich měst. Na
tomto stupni se posuzuje také přenositelnost, udržitelnost
a přidaná hodnota případových studií.
Příručka LNet
Příručka předkládající všechny případové studie v
přístupném online formátu umožní politickým aktérům
a odborníkům z praxe z celé Evropské unie poučit se z
činnosti sítě LNet. Zejména případové studie obsahují
nápady, jak mohou regionální politiky a opatření s
úspěchem podporovat podnikání, inovace a sociální
podniky ve znevýhodněných městských částech a jakým
způsobem mohou být tyto zásahy realizovány.

DOTAZNÍKY LNet

PŘÍPADOVÉ STUDIE LNet

PŘÍRUČKA LNet

Podpora podnikání ve
znevýhodněných částech měst:
co se osvědčilo?

• Vyplňuje každý z partnerů
• Uvádějí deﬁnice základních pojmů
• Identiﬁkují výzvy a příležitosti

• Vypracovává každý z partnerů
• Poskytují přehled “dobré praxe“ z
každého města

• Souhrnná „banka“ účinných opatření,
pro podporu podnikání
• Analýza možností realizace opatření
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2. Podpora podnikání ve znevýhodněných
částech měst: Co se osvědčilo?

V průběhu svého trvání se síť LNet
zaměřila na rozvoj praktického přístupu
k regeneraci městských oblastí,
přičemž využívala inovativní způsoby,
jimiž byly hlavní strategické priority
na evropské, národní i lokální úrovni
převáděny do podoby projektů a
iniciativ. Její metoda učení se zaměřila
na založení fóra pro odborníky z praxe
a politické aktéry, kde je možno
prodiskutovat a vyměnit si názory na
základní místní priority. Tito lidé totiž
řeší společný úkol – jak najít nová
řešení problematiky znevýhodněných
městských částí v kontextu stále se
zmenšujících ﬁnančních zdrojů.
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V tomto dokumentu uvádíme přehled základních
strategických doporučení, která se objevila v průběhu
výměny názorů mezi partnery sítě LNet a širší veřejností.
Posuzovali jsme je napříč čtyřmi horizontálními tématy:
1. Nalezení vhodných modelů realizace („vládnutí“)
2. Poskytování služeb přizpůsobených na míru
potenciálním a existujícím podnikatelům
(podpora podnikání)
3. Investice a ﬁnanční politika (ﬁnance)
4. Posilování důvěry jednotlivců ve vlastní schopnosti
stát se podnikatelem (dovednosti)

1. Nalezení vhodných modelů realizace („vládnutí“)
Efektivní mechanismy realizace a partnerství jsou
základem úspěchu iniciativ podporujících místní podniky a
inovace. Z hlediska ekonomického a sociálního rozvoje je
„vládnutí“ (angl. governance) často deﬁnováno jako celá
řada činitelů podílejících se na vytváření a výkonu městské
správy, veřejné politiky a městských služeb. Diskuse
o vládnutí v rámci projektu LNet se zaměřila na typ a
kvalitu partnerství, která se rozvinula za účelem realizace
konkrétních iniciativ, a také na úroveň, na níž se tato
partnerství rozvíjejí.
•

•

Podpora projektů vedených soukromým sektorem
„zdola nahoru“. Političtí aktéři mohou podporovat
přístupy „zdola nahoru“ tím, že povedou dialog s
místními podniky a komunitami a budou podporovat
vytváření sítí mezi zúčastněnými partnery. Iniciativy,
v nichž je silně zastoupeno místní a obecní vlastnictví,
jsou obecně charakteristické větší zainteresovaností
místních obyvatel a podnikatelů na jejich úspěchu
a udržitelnosti.

Podpora partnerské spolupráce mezi veřejným,
soukromým a dobrovolnickým sektorem.
Spolupráce všech zainteresovaných partnerů
byla klíčovým faktorem úspěšnosti mnoha iniciativ
považovaných za součást sítě LNet. Partnerská
spolupráce může pomoci při odstraňování bariér
a předem vytvořených představ o fungování v
konkrétních oblastech. Jedním z příkladů je sociální
podnik. Kombinuje obchodní prozíravost se sociálními
cíli, proto jej tradiční ﬁnanční instituce považují za
rizikovou investici. Založením platformy pro vytváření
sítí mezi (sociálními) podniky, místními orgány a
ostatními sociálně ekonomickými partnery, mohou
političtí aktéři identiﬁkovat potřeby podnikové základny
a vypracovat možná řešení. Meziregionální partnerství,
jako například samotná síť LNet, jsou rovněž užitečné
v rámci testování nových metod a přenosu zkušeností
a nových koncepcí mezi jednotlivými projekty.
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2. Poskytování služeb přizpůsobených na míru potenciálním
a existujícím podnikatelům (podpora podnikání)
Včasná možnost získat přístup ke vhodné podpoře
podnikání může způsobit obrovské rozdíly, jde-li o proces
zahajování činnosti podniku, jeho zachování a růstu. To
je především případ znevýhodněných částí měst, kde
ekonomické, sociální a strukturální překážky brání rozvoji
prosperující podnikové základny. Do poskytování této
podpory je zapojena široká škála organizací veřejného
a soukromého sektoru na národní, regionální a místní
úrovni, i když stále přetrvávají nedostatky v dostupnosti a
přiměřenosti těchto služeb.
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•

Zajištění vysoce kvalitní a na míru přizpůsobené
podpory. Tradiční opatření jednotného střihu nejsou
často víceméně schopná zajistit odpovídající odezvu
na potřeby podniků ve znevýhodněných částech měst,
kde jsou obecné překážky bránící podnikání a inovacím
ještě zesíleny místním znevýhodněním. Z hlediska řešení
některých úskalí obecnějších opatření se osvědčila
strategie zapojující soukromý sektor do formulace
opatření a poskytující podporu přizpůsobenou
potřebám daného odvětví či dané oblasti.

•

Podpora dostupnosti služeb podporujících
podnikání. Poskytovatelé služeb v oblasti podpory
podnikání musí zajistit, aby jejich služby byly
znevýhodněným komunitám co nejvíce dostupné.
Pro dosažení tohoto cíle se ukázalo jako efektivní
poskytovat podporu prostřednictvím místních
zprostředkovatelů, kteří již mají vytvořeny vazby s
místními komunitami (například školy a náboženská
centra). Zviditelnění a zvýšení důvěryhodnosti iniciativ
zaměřených na podporu podnikání může kromě
toho napomoci také zaměstnávání terénních
sociálních pracovníků pocházejících ze samotných
cílových komunit.

•

Vypracování polečného přístupu pro podporu
podnikatelů. Podpora podnikání upravená na míru
může zajisté pomoci minimalizovat rizika neúspěchu
pro podnik. Tato služba se však nesmí posuzovat
izolovaně, poněvadž překážky úspěšnosti podniku by
se mohly také objevit v souvislosti s jinými záležitostmi,
s nimiž se potenciální či existující podnikatel může
setkat, jako je například nedostatek odpovídající
infrastruktury, provozoven či zařízení péče o děti.

•

Podpora podnikatelských inkubátorů
integrovaných do místní ekonomické a sociální
struktury. Podnikatelské inkubátory mohou pomoci
nově vznikajícím inovačním podnikům při jejich
rozvoji a růstu. Umístění podnikatelských inkubátorů
do znevýhodněných částí měst může stimulovat
regeneraci těchto lokalit, stejně jako poskytování
přístupu inovačním podnikům k provozním prostorám.
Podpora vazeb mezi univerzitami a inkubátory může
také zvýšit informovanost studentů o potenciálu a
příležitostech podniků a současně podporovat přenos
podnikatelských schopností.

3. Investice a ﬁnanční politika (ﬁnance)
Podpora podnikání a inovací zní sice hezky, ovšem rozjet
ﬁrmu nebo ji rozšířit, to vyžaduje ﬁnanční prostředky, a
nalézt správný způsob ﬁnancování je často pro malé a
střední podniky velice obtížné. Existuje mnoho faktorů,
které vysvětlují tuto obtížnost, a to jak na straně poptávky,
tak i na straně nabídky: neochota riskovat často nutí
investory a banky, aby byli při ﬁnancování rozjezdu malých
a středních podniků ostražití. Na druhé straně mají evropští
podnikatelé často malé porozumění pro obavy investorů
nebo bank, což způsobuje, že je pro ně ještě obtížnější
nalézt ﬁnanční podporu, kterou potřebují.

•

Vytváření proinovačních ﬁnančních nástrojů. Finanční
prostředky mohou být dostupné ve formě půjček,
rizikového kapitálu, od business angels, společných
podniků (angl. joint ventures), ve formě vlastního
kapitálu či grantů. Alternativní modely ﬁnanční podpory
jako například půjčky typu „borrowing circles“ vytvářejí
bankovní systém, který nepožaduje majetkové záruky,
ale je založen na vzájemné důvěře, odpovědnosti, účasti
a tvořivosti, což znevýhodněným skupinám usnadňuje
přístup k ﬁnancím.

•

Podpora investiční připravenosti. Podpora „investiční
připravenosti“, jakou poskytuje například program
mikropůjček (viz kapitola 4), pomáhá podnikatelům
rozvíjet ﬁnanční informovanost, znalosti a zkušenosti,
které jsou zapotřebí pro získání přístupu k ﬁnančním
prostředkům. Činnosti v oblasti investiční připravenosti
mohou zahrnovat podporu při podnikovém plánování,
při vyhotovování žádosti o úvěr či při získávání
prezentačních dovedností. V další fázi ekonomického
cyklu může poskytování navazující podpory
podnikatelům, poté, co získali ﬁnanční prostředky,
pomoci zvýšit šance jejich podniků na přežití.

•

Vytváření pozitivní „image“ určité lokality za účelem
přilákání investic. Budování pozitivní image lokality
může zvrátit osud znevýhodněných částí měst a přilákat
tolik potřebné vstupní investice. V zemích, kde dosud
nebyl doceněn potenciál sociální ekonomiky, mohou
být zapotřebí marketingové iniciativy a propagační
kampaně pro zvýšení informovanosti o sektoru
sociálních podniků. Stejně efektivní může být podpora
přístupu podniků ze znevýhodněných částí měst na trhy
a do dodavatelských řetězců či využívání online metod,
jak demonstroval projekt Hidden Art (viz kapitola 4).

V poslední době se strategie na evropské, národní,
regionální a místní úrovni zaměřily na identiﬁkaci opravných
opatření v případě selhání trhu a na podporu rozvoje
ﬁnančních trhů, zejména ve znevýhodněných částech
měst. Současně začal soukromý sektor chápat význam
investování v oblastech vnitřního města, kde existuje
značný tržní potenciál; ﬁrmy projevily nový zájem podílet se
na zlepšení místního ekonomického prostředí, protože má
přímý vliv na jejich výkon.
•

Vytváření součinnosti mezi jednotlivými
zúčastněnými partnery. Podpora dialogu mezi
ﬁnančními institucemi, veřejným sektorem a
potenciálními podnikateli může určitým způsobem
přispět k odstranění výše uvedených překážek.
Partnerská spolupráce mezi občanským sektorem
a ﬁnančními institucemi se ukázala jako přínosná z
hlediska poskytování ﬁnančních řešení například pro
sociální podnikatele.
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4. Posilování důvěry jednotlivců ve vlastní schopnosti stát
se podnikatelem (dovednosti)
Pro zvýšení podnikatelského potenciálu současných
a budoucích generací a vytvoření udržitelné a pulzující
podnikové základny je rozhodující rozvíjet znalostní
základnu a lidský kapitál komunit žijících ve znevýhodněných
městských částech. Tento proces zahrnuje rozšíření
existujících schopností znevýhodněných komunit a
rozvoj prostředí, kde budou děti od útlého věku vedeny
v podnikatelském duchu.
•

•
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Podpora výchovy v podnikatelském duchu napříč
celými vzdělávacími osnovami, od základní školy
po vyšší stupně vzdělání. Dlouhodobá podpora
výchovy k podnikání musí začít na školní úrovni, kde
budou mladí lidé seznamováni se světem podnikání,
kde bude podněcován jejich zájem o možnosti, které
tento svět nabízí, a kde se bude rozvíjet reálný pohled
na úspěch a neúspěch ve světě podnikání. Celá řada
univerzit v současné době nabízí studentům zapsaným
v různých oborech podnikatelské kurzy a usiluje o
zvýšení informovanosti o podnikání a možnostech
v této oblasti. Umístění podnikatelských inkubátorů
v blízkosti univerzit se často považuje za úspěšnou
strategii, jak vytvořit vazby mezi vysokoškolským
sektorem a světem podnikání.
Podpora rozvoje praktických dovedností.
Pomoc mladým lidem při zakládání mikropodniků
v podnětném a podporujícím prostředí může
povzbudit rozvoj technických a osobních dovedností.
Zakládání mini-společností však není jediným
způsobem, kterým se mohou mladí lidé seznámit
s podnikáním; podnikatelské schopnosti by mohly
být také integrovány do existujících předmětů na
školách, na vyšších školách a na univerzitách, což by
motivovalo žáky a studenty k rozvíjení tvořivějších a
progresivnějších přístupů k plnění úkolů.

•

Organizování vzdělávacích lekcí v oblasti osobního
rozvoje. Vzdělávací lekce v oblasti osobního rozvoje
(určené jak pro dospělé, tak i pro mladé lidi) mohou
být pro posluchače přínosné z hlediska formování
jejich podnikatelských nápadů a rozvíjení „měkkých“
(nepřímých) podnikatelských dovedností, které jsou
pro úspěch v podnikání rozhodující, např. komunikační
a prezentační dovednosti a víra ve vlastní schopnosti.
Tyto lekce mohou zároveň odstranit stereotypy
objevující se v rámci podnikání, například představu,
že dobrý prodejce musí být agresivní, nebo že
podnikatelé jsou mladí běloši v oblecích. Při práci se
znevýhodněnými skupinami je důležité mít na paměti,
že pouze malá část z nich bude skutečně pokračovat
a založí podnik. Školení v oblasti osobního rozvoje není
však nikdy zbytečnou investicí. Znalosti, které zde lidé
získají, pro ně mohou být přínosem v mnoha oblastech
jejich života, mohou jim pomoci nalézt zaměstnání
(pokud jsou nezaměstnaní) nebo získat lepší práci,
která je bude naplňovat (pokud se v práci cítí nevyužití).

•

Rozvoj a podpora „vzorů chování“ (angl. role
models). Pokud jsou mladým lidem nebo jiným
potenciálním podnikatelům předloženy efektivní vzory
chování, jako například úspěšní podnikatelé z jejich
vlastní čtvrti, etnické skupiny apod., může to být
účinný způsob, jak inspirovat podnikatelské myšlení.
Použití vzorů chování může být zároveň efektivním
způsobem, jak vybudovat důvěru lidí v jejich vlastní
schopnosti pro založení podniku, a jak podporovat
podnikatelského ducha v rámci místních komunit.

3. Podnikání v agendách evropské,
národní a regionální politiky

Zaměření sítě LNet na podnikání jako
nástroj městské regenerace se odráží
v kontextu jak evropské, tak i národní
a regionální politiky.

Evropský kontext
Celá politika Evropské unie v oblasti podpory podnikání
spadá do působnosti ambiciózní Lisabonské agendy
z roku 2000 a její následné revize. Tato strategie,
jejímž cílem je podporovat přechod Evropské unie na
nejvýkonnější ekonomiku založenou na znalostech a
dosažení plné zaměstnanosti do roku 2010, spočívá na
třech základních pilířích:
•

ekonomický pilíř podporující přechod na konkurenční,
dynamickou ekonomiku založenou na znalostech,
podporující výzkum a vývoj a zdůrazňující větší
ﬂexibilitu při přizpůsobování se potřebám informační
společnosti.

•

sociální pilíř zaměřený na modernizaci evropského
sociálního modelu prostřednictvím investic do
oblasti lidských zdrojů a bojem proti sociální exkluzi.
Investice do vzdělání a odborné přípravy a aktivní
politika v oblasti trhu práce na úrovních jednotlivých
států představují základní příspěvky sociálního pilíře k
posunu ke znalostní ekonomice.

•

ekologický pilíř zdůrazňující nezbytnost propojení
ekonomického růstu a odpovědného využívání
přírodních zdrojů.

Program Konkurenceschopnost a inovace
(Competitiveness and Innovation Programme – CIP),
pro období 2007-2013 podrobněji formuluje evropské
politiky zaměřené na podporu podniků a podnikání.
Podle programu CIP závisí konkurenceschopnost EU
na vysoké výkonnosti, pokud jde o výzkum a inovace,
informační a komunikační technologie, podnikání,
vzdělání a odbornou přípravu.
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Cíle regionální politiky EU (2007-2013)
Regionální politika Evropské unie je koncipována za účelem upevnění ekonomické a sociální soudržnosti Evropské
unie, jejímž cílem je podpora vyváženého a udržitelného rozvoje celého území EU. Pro další programové období
regionální politiky EU, která dostává ﬁnanční podporu prostřednictvím Strukturálních fondů (Evropský fond soudržnosti
(ECF), Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF)), byly stanoveny tři cíle:
1. Konvergence: Podpora růstu a vytváření pracovních míst v méně rozvinutých členských státech a regionech
(kde HDP na hlavu činí méně než 75 % průměru EU)
2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: Předvídání a podpora změn. Tento nový cíl by měl
efektivně slučovat současné Cíle 2 a 3 na základě dvouúrovňového přístupu:
• Regionální programy, ﬁnancované prostřednictvím ERDF se zaměří na tři témata:
1. Inovace a znalostní ekonomika, se silným zaměřením na podnikání
2. Životní prostředí a prevence rizik
3. Přístup k dopravním a telekomunikačním službám obecného ekonomického zájmu
• Národní programy, ﬁnancované prostřednictvím ESF pomáhající lidem předvídat ekonomické změny a
přizpůsobovat se jim v souladu s Evropskou strategií zaměstnanosti a zaměřující se na:
1. Zvýšení adaptability zaměstnanců, podniků a podnikatelů
2. Rozšíření možností přístupu k zaměstnání a udržitelné začlenění osob hledajících práci a neaktivních
lidí do trhu práce
3. Upevnění sociálního inkluze znevýhodněných občanů
4. Zvýšení kvality lidského kapitálu
5. Podpora partnerství
3. Evropská územní spolupráce: (2,5 % z rozpočtu): Podpora harmonického a vyváženého rozvoje
území Evropské unie, vychází ze zkušeností programu INTERREG III, zejména z jeho přeshraniční a
mezinárodní dimenze.
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Stejně tak, jako je ústředním bodem politiky
konkurenceschopnosti, je podnikání také základním
kamenem politiky EU pro revitalizaci měst. Rozhodující
role podnikání a inovací pro změnu stavu znevýhodněných
částí měst jasně formulován v nových směrnicích EU
týkajících se politiky soudržnosti. Cíle a záměry dalšího
kola Strukturálních fondů (2007-2013) jsou uvedeny v
následující tabulce.
Jak je patrné, je inovacím a podnikání připisována
významná role z hlediska zvyšování konkurenceschopnosti,
atraktivity a zaměstnanosti v zaostávajících regionech
EU. V rámci této agendy byla zvláštní role přiznána
také sociálnímu podniku. V roce 2004 zahájil akční plán
Evropské komise nazvaný „Evropská agenda pro podnikání“
akce směřující k podněcování podnikavosti v sociálních
sektorech, zejména v poskytování služeb v oblastech, které
představují alternativu nebo doplněk veřejného sektoru.
Úspěšné příklady tohoto úsilí lze nalézt mezi případovými
studiemi sítě LNet zabývajícími se sociálními podniky.

Portréty jednotlivých
měst a znevýhodněné
městské části
Vývoj na úrovni Evropské unie se v
posledních letech odrážel ve změně
politiky na národní a místní úrovni.
Byla věnována větší pozornost tématům projektu LNet
– podnikání, inovacím i sociálním podnikům – a jejich
praktické implementaci. Větší důraz na mezinárodní
spolupráci, jak ji uskutečňuje síť LNet, lze rovněž
vysledovat v národních politikách. V následujícím textu
se budeme zabývat nejpodstatnějšími charakteristikami
vývoje v partnerských městech sítě LNet.

Síť LNet taktéž považuje podnikání, inovace a sociální
podniky za životaschopný nástroj regenerace městských
částí. Myšlenky prezentované v této zprávě mají vlastně
sloužit jako inspirace pro politické aktéry a odborníky z
praxe, kteří mohou také směřovat k podpoře regionální
soudržnosti prostřednictvím podpory inovací a podnikání
ve znevýhodněných částech jejich měst.
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Amsterdam a Nizozemsko
London
V Nizozemsku,
is a citymají
of great
všechna
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tři témata
but
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sítě LNet
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as vincomes
rámci are
polarising.
politické agendy.
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Nizozemskáinvláda
London
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industrial
agendy a areas.
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Historically
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prostředí
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podnětnějšího
located
in
prothe
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East ofPolitikám
London. zaměřeným
In 2001, EastnaLondon
zakládání
Boroughs
podniků
of
se Hackney,
dostalo nové
Haringey,
podpory
Newham
v posledních
and Tower
letech,
Hamlets
a to
had
zejména
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kvůli předešlému
rates thatnedostatečnému
were below 60%výkonu
(London
země
is
divided
v této oblasti.
into 33Velká
localpozornost
authority areas,
byla věnována
called ‘boroughs’).
odstranění
překážek pro potenciální podnikatele, podpoře zakládání
Across London, 30.3% of working age people are
nových podniků, včetně rizikových podniků, jakož i změně
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
veřejného mínění nizozemského obyvatelstva (například
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
podněcováním vzdělávacích institucí, aby zařadily
living in London are high and 30% of working age adults
podnikatelské dovednosti do svých osnov). Mnoho
live in poverty after housing costs are taken into account.
politických iniciativ věnovalo zvláštní pozornost podnikání
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
menšinových etnických skupin a lidí pobírajících sociální
London’s households having less than 1.5 rooms per
dávky.
person.
V poslední době se také rozvíjela oblast zakládání
Nationally, the Government produces a composite index
sociálních podniků. Parlament nedávno schválil usnesení,
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
požadující od vlády prozkoumání možnosti vytvořit
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
podpůrné prostředí pro sociální podniky a zaměřit se
Income, Employment, Health and Disability, Education,
přitom zejména na sociální návratnosti investic (SROI) a
Housing and Services, Environment, and Crime. This
na případný investiční fond. Ministerstvo sociálních věcí
approach reﬂects thinking that deprivation can be
a nadace Start Foundation (investiční fond, jehož činnost
described in a number of different ways. Based on the
podporuje trh práce otevřený pro všechny) kromě toho
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
spolupracovaly na vypracování vize týkající se úlohy
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
centrální vlády při další stimulaci sociální ekonomiky.
10% of the most deprived wards in England.
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Hospodářský a sociální proﬁl
Počet
obyvatel
Po�et obyvatel

i
743
027
1 170
571(2006)
(2004)

Podíl na obyvatelstvu státu
obyvatelstvu státun
Hustota
Hustota zalidnění
zalidn�ní
(počet
obyvatel/km22))
(po�et obyvatel/km

4,6% (2006)ii
11,5%

HDP
Gross Domestic Product (GDP)

35,4 mld. € (2006)iv
£25,967million

HDP na obyvatele
GDP per capita

47 600 € (2006)v
£21,342million

Míra ekonomické
Employment
rate
aktivity
obyvatel

68% (2002)vi
85.78%

Míra
nezaměstnanosti
Unemployment
rate

vii
7,3%
3.5% (2006)

Přehled
List of main
hlavních
economic sectors
hospodářských odvětví

Po�et student�

Finanční
Services sektor a sektor
služeb, doprava, ICT,
Financial
cestovní ruchviii
Industry
Agriculture
Zemědělství, lesnictví a
rybolov: 82%
1,4%
Services:
Průmysl:
Financial:4,5%
32%
Stavebnictví:
3,0%
Industry: 52.8%
Služby:
59,1%
Agriculture:
2.8%
Veřejné služby: 9,1%
75,000
(2003)ix

Počet studentů a lékařů

68,003 (2004)x

Podíl hospodářských sektorů
na
zaměstnanosti
Those
employed
by sector

4,467 (2006)iii
2 360 (2004)

Charakter
Nature
of deprivation
znevýhodnění
London is a cityměstské
Znevýhodněné
of great části
opportunity
Amsterdamu
but there
jsouare also
disparities as incomes
charakterizovány
vysokou
are úrovní
polarising.
nezaměstnanosti,
Deprivation in
London ismezi
zejména
conventionally
přistěhovaleckými
linked tokomunitami,
declining industrial
kde
areas. Historically
průměrná
míra nezaměstnanosti
industry has been
dosahuje
located
10,9%
in the(2005).
East
of London. In 2001,
Nezaměstnanost
mladých
East London
lidí je zdrojem
Boroughs
obav
of městských
Hackney,
Haringey,
orgánů.
Mezi
Newham
nejvíceand
postižené
Tower Hamlets
oblasti Amsterdamu
had employment
patří
rates thatvýchodní
západní,
were below
a jihovýchodní
60% (London
obvody,
is divided
kteréinto
kromě
33 local
authority
toho,
že mají
areas,
vyšší
called
úroveň
‘boroughs’).
nezaměstnanosti, musí také
řešit problémy typické pro vnitřní město – vysokou míru
Across London, 30.3% of working age people are
kriminality a nevyhovující životní prostředí.
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
living in London are high and 30% of working age adults
live in poverty after housing costs are taken into account.
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
London’s households having less than 1.5 rooms per
person.
Nationally, the Government produces a composite index
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.

Řešení problémů
Tackling
urban deprivation
znevýhodněných
European Union
městských
částí
funding for tackling deprivation exists in
two programmes
Uvedené
problémywithin
byly řešeny
London,
pomocí
Objective
Strukturálních
2 and Urban
II. 95 wards
fondů
EU, konkrétně
in the 13 prostřednictvím
most disadvantaged
Cíle 2boroughs
a iniciativy
are eligible
Urban
II. Financování
for assistance
ze strany
from Objective
Evropské 2.
unie
The
je area
v
has a population
Amsterdamu
doplněno
of overpolitikou
800,000a people.
ﬁnančními
Thetoky
Urban II
programme is focussed
amsterdamské
radnice, což
on ajegeographically
správní struktura
much
s smaller
area; acrosspro
působností
twocelý
wards
Amsterdam
within the(jedna
Lambeth
ze 70local
městských
authority.
samospráv v Provincii Holland), a městských obvodů,
The ‘London Plan’ is London’s spatial development
které tvoří místní správní struktury.
strategy. Published by the Mayor of London, the
document
V
rozmezí let
sets
2000
out až
regional
2006 government’s
bylo do západních
strategic
částívision
for London’s future
Amsterdamu
investováno
economic
31 mil.
development.
€, do východních
The London
21 mil.
Plan
€,
a do
identiﬁes
jihovýchodních
‘Areas for15Regeneration’
mil. €.
across London
which are in need of physical regeneration, economic
Iniciativy zaměřené na ekonomický a sociální rozvoj
development, and investment in people. The aim is to
města jsou koordinovány prostřednictvím orgánů EEA
concentrate efforts in these areas to ensure that no one
(Ekonomické záležitosti města Amsterdam) a SDA
in London is disadvantaged by where they live. Local level
(Sociální rozvoj města Amsterdam). EEA pracuje přímo s
government in London coordinates its economic activities
podnikateli na území celého města při podpoře zakládání
with the vision set out in the London Plan.
nových podniků a jejich růstu, zatímco SDA realizuje
The Mayor is projekty
celoměstské
also responsible
zaměřené
fornaproducing
posílení sociální
an
Economic Development
soudržnosti
v Amsterdamu.
Strategy (EDS) for London.
This complements the London Plan, and sets out a plan
www.ez.amsterdam.nl
for the sustainable, equitable and healthy growth and
www.dmo.amsterdam.nl
development of London’s economy to 2016. The London
Development Agency (LDA) writes the EDS on behalf of
the Mayor, which informs the work of other delivery bodies
in London, to ensure efforts are coordinated. It takes a
dual approach, looking at raising economic productivity
and competitiveness in London, alongside reducing social
exclusion.
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Hamburk a Německo
Hlavní prioritou
London
is a city německé
of great opportunity
politiky v but
there are also
posledních
deseti
disparities
letechas
bylo
incomes
sníženíare
polarising.
nezaměstnanosti.
V poslední době
Deprivation
in London
se tatoissnaha
conventionally
transformovala
linked to
dodeclining
politiky,
industrial
která
mimo
areas.
jiné motivuje
Historically
nezaměstnané
industry haslidi
been
k zahájení
located
in the East Zoftohoto
podnikání.
London.
vycházejí
In 2001,
programy
East London
jako například
Boroughs
of Hackney,
Ich
– AG, které
Haringey,
byly vytvořeny
Newham
s cílem
and Tower
podpořit
Hamlets
zakládání
had employment
podniků
prostřednictvím
rates that
drobných
were below
ﬁnančních
60% (London
investic. is
divided into
Program
Ich33
– AG
local
neposkytuje
authority areas,
vždy dostatečné
called ‘boroughs’).
ﬁnanční
prostředky umožňující ﬁnanční nezávislost, pomohl však
Across London, 30.3% of working age people are
mnoha lidem bez práce vzít svůj život do vlastních rukou.
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
Zvláštní pozornost je také věnována přistěhovalcům a jejich
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
integraci na pracovním trhu. To se odrazilo v průřezových
living in London are high and 30% of working age adults
diskusích na národní i regionální úrovni, ve formě jednání
live in poverty after housing costs are taken into account.
na nejvyšší úrovni o otázkách migrace a ve vypracování
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
konkrétních programů zaměřených na péči o ekonomickou
London’s households having less than 1.5 rooms per
a sociální integraci přistěhovalců. V dubnu 2006 zahájil
person.
Hamburk plán integrace mladých přistěhovalců, jehož
Nationally,
produces
a composite
index
cílem
je prothe
tutoGovernment
cílovou skupinu
vytvořit
1000 pracovních
of Multiple
Deprivation
(IMD),
for the whole of the UK.
míst
nebo míst
v učebních
oborech.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.
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Hospodářský a sociální proﬁl
Počet
obyvatel
Po�et obyvatel

xi
1 734
000
1 170
571(2003)
(2004)

Podíl na obyvatelstvu státu
obyvatelstvu státun
Hustota
Hustota zalidnění
zalidn�ní
(počet
obyvatel/km22))
(po�et obyvatel/km

2,1% (2002)xii
11,5%
2 289xiii
2 360 (2004)

HDP
79,96 mld. € (2005)xiv
Gross Domestic Product (GDP)
£25,967million
HDP na obyvatele
GDP per capita

45 800 €
£21,342million

Míra ekonomické
Employment
rate
aktivity obyvatel

64,3% (ve věkové kategorii
85.78%
15-65
let) (2004)xv

Míra
nezaměstnanosti
Unemployment
rate

xvi
11,3%
3.5% (2005)

Přehled
List
of main
hlavních
economic sectors
hospodářských odvětví

Doprava,
Servicescivilní letectví,
média
a informační
Financial
technologie
Industry
Agriculture
Zemědělství, lesnictví
aServices:
rybářství:82%
1%
Zpracovatelský
Financial: 32%
průmysl:
Industry:18%
52.8%
Obchod,
ubytování
Agriculture:
2.8%a
stravování, doprava: 30%
75,000služby: 51%
Ostatní
(2005)

Podíl hospodářských sektorů
na
zaměstnanosti
Those
employed
by sector

Po�et student�
Počet studentů a lékařů

69 737 univerzitních
studentů (zimní seemestr
2004/2005)xvii
9 498 lékařů (prosinec 2003)xviii

Charakter
Nature
of deprivation
znevýhodnění
London ispatří
Hamburk
a citymezi
of great
nejvíce
opportunity
prosperující
butevropská
there are města;
also i
disparities
toto
městoas
máincomes
však problémy
are polarising.
se zanedbanými
Deprivation
městskými
in
Londonaissociální
částmi
conventionally
exkluzí. linked to declining industrial
areas. Historically industry has been located in the East
Mezi nejběžnější charakteristiky znevýhodněných
of London. In 2001, East London Boroughs of Hackney,
městských částí v Hamburku patří vysoká míra
Haringey, Newham and Tower Hamlets had employment
nezaměstnanosti, vysoký poměr příjemců sociálních
rates that were below 60% (London is divided into 33 local
dávek, nízké dosažené vzdělání, vysoký počet obyvatel
authority areas, called ‘boroughs’).
z řad přistěhovalců, nevyhovující úroveň bydlení a v
Across London,
některých
případech
30.3%
také
of vysoká
workingmíra
agekriminality.
people are
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
Úpadek průmyslových čtvrtí, jakou je například hamburský
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
Vnitřní přístav – Harburg, za sebou zanechal jak území
living in London are high and 30% of working age adults
brownﬁelds, tak i vysokou míru nezaměstnanosti
live in poverty after housing costs are taken into account.
(uzavření velkých továren). V Hamburku zároveň existuje
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
několik zanedbaných obytných čtvrtí, které postrádají
London’s households having less than 1.5 rooms per
podnikatelskou základnu a potenciál vstupních investic.
person.
Kromě toho došlo k úpadku několika obchodních čtvrtí v
Nationally,konkurence
důsledku
the Government
ze strany
produces
velkých
a composite
maloobchodních
index
of MultipleV Deprivation
řetězců.
některých čtvrtích
(IMD), for
takthe
vznikla
whole
„mezera“
of the UK.
v oblasti
The 37 indicators
poskytování
služeb,
reﬂcož
ect zseven
těchto
‘Domains
lokalit učinilo
of Deprivation’;
méně
Income, Employment,
atraktivní
místa k životu.
Health
V posledních
and Disability,
letech Education,
však některé
zHousing
těchto okrsků
and Services,
díky svéEnvironment,
centrální poloze
and aCrime.
relativně
Thisnízkým
approach reﬂ
nákladům
na ects
bydlení
thinking
úspěšně
that přilákaly
deprivation
studentskou
can be
describeda in
populaci
kreativní
a number
odvětví,
of different
a to ažways.
do téBased
míry, že
onněkteré
the
zIMD,
nich20%
mělyofproblémy
wards (a sward
fenoménem
is a spatial
„gentriﬁ
unit which
kace“.deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.

Řešení problémů
Tackling
urban deprivation
znevýhodněných
European Union
městských
částí
funding for tackling deprivation exists in
two programmes
Odpovědnost
za řešení
within problémů
London, Objective
znevýhodněných
2 and Urban
II. 95 wardsčástí
městských
in theje13
rozdělena
most disadvantaged
mezi Regionální
boroughs
ministerstvo
are eligible for assistance
ekonomických
a pracovních
from
věcí
Objective
města Hamburk,
2. The area
has a population
Regionální
ministerstvo
of overměstského
800,000 people.
rozvojeThe
a životního
Urban II
programme
prostředí
a Regionální
is focussed
ministerstvo
on a geographically
sociálních,much
rodinných
smaller
a
area; acrosszáležitostí
zdravotních
two wardsa within
ochrany
thespotřebitele.
Lambeth local authority.
Úřady
The
‘London
sedmi městských
Plan’ is London’s
obvodů
spatial
Hamburku
development
mají také svá
strategy. Published
plánovací,
ekonomická
by the
a sociální
Mayor oddělení,
of London,
která
the podporují
document sets
ekonomický
rozvoj
out na
regional
místnígovernment’s
úrovni. Kroměstrategic
toho je činnost
vision
for London’s
veřejných
orgánů
futuredoplňována
economic development.
širokým okruhem
Theorganizací
London
Plan
a
sítí identiﬁ
dobrovolnického
es ‘Areas for
a občanského
Regeneration’
sektoru.
across London
which are in need of physical regeneration, economic
Finanční prostředky z Cíle 2 Strukturálních fondů EU
development, and investment in people. The aim is to
získala v letech 2000-2006 pouze jedna malá část
concentrate efforts in these areas to ensure that no one
Hamburku. Na evropské a národní úrovni ovšem existuje
in London is disadvantaged by where they live. Local level
několik dalších nástrojů podporujících ekonomický rozvoj v
government in London coordinates its economic activities
rámci města.
with the vision set out in the London Plan.
www.tutech.de
The Mayor is also responsible for producing an
Economic Development Strategy (EDS) for London.
This complements the London Plan, and sets out a plan
for the sustainable, equitable and healthy growth and
development of London’s economy to 2016. The London
Development Agency (LDA) writes the EDS on behalf of
the Mayor, which informs the work of other delivery bodies
in London, to ensure efforts are coordinated. It takes a
dual approach, looking at raising economic productivity
and competitiveness in London, alongside reducing social
exclusion.
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Londýn a Velká Británie
Ve VelkéisBritánii
London
a city of
segreat
strategie
opportunity
obnovybut
there are
měst
stále
also
více
disparities
zaměřují as
naincomes
řešení are
polarising.
problematiky
znevýhodnění, s důrazem
na
využívání místních příležitostí a
Deprivation in London is conventionally linked to declining
se zaměřením
zejména
industrial
areas. Historically
industryna
haspodporu
been located
in
the
East
of
London.
In
2001,
East
London
Boroughs
podnikání a inovací.

of Hackney, Haringey, Newham and Tower Hamlets
had employment
Tato
tendence byla
rates
patrná
thatve
were
Strategiích
below 60%
rozvoje
(London
měst is
divided
(City
Growth
into 33
Strategies),
local authority
kteréareas,
přikládaly
called
rozvoji
‘boroughs’).
podniků,
soukromým investicím a růstu zaměstnanosti klíčový
Across London, 30.3% of working age people are
význam při regeneraci některých nejvíce postižených
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
městských oblastech v zemi. Později byla založena
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
iniciativa LEGI (Local Enterprise Growth Initiative),
living in London are high and 30% of working age adults
jejímž úkolem je poskytovat ﬂexibilní, převedené
live in poverty after housing costs are taken into account.
investice na podporu lokálně rozvíjených a vlastněných
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
stavebních nabídek, využívajících nové nebo osvědčené
London’s households having less than 1.5 rooms per
způsoby stimulace ekonomické činnosti a produktivity
person.
prostřednictvím rozvoje podnikání.
Nationally, the Government produces a composite index
Součástí dalších iniciativ je i Fond Phoenix, který
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
podporoval podnikání ve znevýhodněných komunitách a
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
ve skupinách méně zastoupených ve smyslu obchodního
Income, Employment, Health and Disability, Education,
vlastnictví, a který směřoval svou podporu prostřednictvím
Housing and Services, Environment, and Crime. This
subjektů specializovaných na podporu podniků a přes
approach reﬂects thinking that deprivation can be
ﬁnanční zprostředkovatele.
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.
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Hospodářský a sociální proﬁl
Počet
obyvatel
Po�et obyvatel

xix
7 429
mil.571(2004)
1 170
(2004)

Podíl na obyvatelstvu státu
obyvatelstvu státun
Hustota
Hustota zalidnění
zalidn�ní
(počet
obyvatel/km22))
(po�et obyvatel/km

2,1%xx
11,5%
4 726xxi
2 360 (2004)

HDP
181,4 mld. £ (2004)xxii
Gross Domestic Product (GDP) (269,7
£25,967million
mld. €)
HDP
GDP na
perobyvatele
capita

16£21,342million
859 £ (1999)xxiii
(25 382 €)

Employment
rate
Míra
ekonomické
aktivity obyvatel
Unemployment
rate
Míra nezaměstnanosti

85.78%
68,6%
(2004)xxiv

List of main economic sectors
Přehled hlavních
hospodářských odvětví
Podíl hospodářských sektorů
Those
employed
na
zaměstnanosti
by sector

Po�et student�
Počet studentů a lékařů

3.5%
7,8%
(z populace v
produktivním
věku) (2004)xxv
Services
Financial
Finance,
obchod, IT, média,
Industrysektor
kreativní
Agriculture
Zpracovatelský průmysl: 7,6%
Services: 82%
Stavebnictví:
5,2%
Financial: 32%
Velkoobchod
a maloobchod:
Industry: 52.8%
14,4%
Agriculture:
2.8%
Finanční
zprostředkovatelské
služby: 8,0%
75,000
339 692 studentů
(18 a více let) (2004)xxvi

Charakter
Nature
of deprivation
znevýhodnění
London je
Londýn
is městem
a city of great
velkých
opportunity
příležitostí,but
avšak
therev are
důsledku
also
disparities as
polarizace
příjmů
incomes
se v jeho
are polarising.
aglomeraciDeprivation
projevují i rostoucí
in
London is conventionally
nerovnosti.
Znevýhodněnílinked
je v Londýně
to declining
spojeno
industrial
obvykle s
areas. Historically
úpadkem
průmyslových
industry
oblastí.
has been
Historicky
locatedseinprůmyslové
the East
of London.
oblasti
nacházely
In 2001,
ve East
východní
London
částiBoroughs
Londýna.ofVHackney,
roce
Haringey,
2001
dosáhly
Newham
samosprávné
and Tower
městské
Hamlets
okresy
had employment
východního
rates that–were
Londýna
Hackey,
below
Haringey,
60% (London
Newham
is divided
a Towerinto
Hamlets
33 local
–authority
téměř 60%
areas,
míry
called
nezaměstnanosti
‘boroughs’). (Londýn je rozdělen do
33 samosprávných okresů – tzv. „boroughs“).
Across London, 30.3% of working age people are
currently
Na
národní
notúrovni
in employment,
vypracovalaand
vláda
20%
pro
ofcelou
Londoner’s
Velkou
aged 16-19
Británii
složený
do index
not have
IMDany
(Index
qualiﬁ
of cations.
Multiple The
Deprivation).
costs of
living
37
ukazatelů
in London
zachycuje
are highsedm
and 30%
„Oblastí
of working
znevýhodnění“:
age adults
live in poverty
příjem,
zaměstnanost,
after housing
zdravícosts
a invalidita,
are taken
vzdělání,
into account.
bydlení
Overcrowding
a
služby, životníis prostředí,
also a problem,
kriminalita.
with around
Tento přístup
25% of
je
London’snahouseholds
založen
přesvědčení,
having
že znevýhodnění
less than 1.5lze
rooms
popsat
percelou
person.různých způsobů. Podle IMD patří 20 % volebních
řadou
okrsků (tzv. wards – což je prostorová jednotka deﬁnující
Nationally, the Government produces a composite index
nejmenší volební jednotku ve Velké Británii) v Londýně
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
mezi 10 % nejzanedbanějších volebních okrsků v Anglii.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment,
Řešení
problémů znevýhodněných
Health and Disability, Education,
Housing and Services,
městských
částí
Environment, and Crime. This
approach
V
rámci Londýna
reﬂects ﬁthinking
nancujethat
EU řešení
deprivation
problémů
can be
described in a number
znevýhodněných
městských
of different
částí na
ways.
základě
Based
dvou
on the
IMD, 20% –ofJednotného
programů
wards (a ward
programového
is a spatial unit
dokumentu
which deﬁnes
the smallest
pro
Cíl 2 a iniciativy
electoral
Urban
unit inII.the
95 UK)
volebních
in London
okrsků
are in the
10% of ve
(wards)
the13
most
nejvíce
deprived
znevýhodněných
wards in England.
samosprávných
okresech (boroughs) splňuje podmínky pro poskytnutí
pomoci z cíle Cíle 2 v období 2000 až 2006. V této
oblasti žije více než 800 000 obyvatel. Iniciativa Urban
II se soustřeďuje na mnohem menší geograﬁckou
oblast, na pouhé dva volební okrsky (wards) patřící do
samosprávného okresu (borough) Lambeth.

„London Plan“
Tackling
urban
je strategie
deprivation
územního rozvoje Londýna.
European Union
Dokument
zveřejněný
funding
londýnským
for tacklingstarostou
deprivation
(theexists
Mayorinof
two programmes
London)
obsahujewithin
strategickou
London,vizi
Objective
regionální
2 and
samosprávy
Urban
vII.oblasti
95 wards
budoucího
in the 13rozvoje
most disadvantaged
Londýna. London
boroughs
Plan
are eligiblev for
vymezuje
rámci
assistance
celého města
from Objective
oblasti, které
2. The
potřebují
area
has a population
fyzickou
revitalizaci,
of over
ekonomický
800,000rozvoj
people.
a investice
The Urban
doII
programme
lidských
zdrojů.
is focussed
Cílem je on
zaměřit
a geographically
úsilí do těchto
much
oblastí,
smaller
area;bylo
aby
across
zajištěno,
two wards
že nikdo
within
v Londýně
the Lambeth
není local
znevýhodněn
authority.
z důvodu místa, kde žije. Samospráva na místní úrovni
The ‘London Plan’ is London’s spatial development
koordinuje své ekonomické činnosti v intencích vize
strategy. Published by the Mayor of London, the
načrtnuté v dokumentu London Plan.
document sets out regional government’s strategic vision
for London’s
Starosta
Londýna
futuretaké
economic
zodpovídá
development.
za vypracování
The London
strategie
Plan identiﬁes ‘Areas
ekonomického
rozvojefor– Regeneration’
EDS (Economic
across
Development
London
which arepro
Strategy)
in need
Londýn.
of physical
Tato strategie
regeneration,
doplňuje
economic
dokument
development,
London
Plan aand
stanovuje
investment
plán in
udržitelného,
people. Therovnoměrného
aim is to
concentrate
a
zdravého růstu
efforts
a rozvoje
in theselondýnské
areas to ensure
ekonomiky
that no
doone
in London
roku
2016.isJménem
disadvantaged
londýnského
by where
starosty
they dokument
live. Local level
government Londýnská
vypracovala
in London coordinates
rozvojová agentura
its economic
– LDAactivities
(London
with the visionAgency).
Development
set out inDokument
the London
pohlíží
Plan.na celou věc
ze dvou hledisek – rostoucí ekonomická produktivita a
The Mayor is also responsible for producing an
konkurenceschopnost Londýna na straně jedné a otázka
Economic Development Strategy (EDS) for London.
odstraňování sociální exkluze na straně druhé.
This complements the London Plan, and sets out a plan
for the sustainable,
Následující
část se zaměří
equitable
na and
konkrétní
healthy
případové
growth and
studie
development
a
poučení sdílené
of London’s
partnerskými
economy
městy
to v2016.
průběhu
The činnosti
London
Development
sítě
LNet.
Agency (LDA) writes the EDS on behalf of
the Mayor, which informs the work of other delivery bodies
www.gle.co.uk
in London, to ensure efforts are coordinated. It takes a
www.lda.gov.uk
dual approach, looking at raising economic productivity
and competitiveness in London, alongside reducing social
exclusion.
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Milán a Itálie
London
V Itálii byla
is a na
citynárodní
of greati regionální
opportunity but
there
úrovniare
věnována
also disparities
zvláštnías
pozornost
incomes are
polarising.
tématům sítě LNet.
Deprivation
Národní iniciativa
in London
Sviluppo
is conventionally
Italia, což je agentura
linked to pro
declining
industrial
podporu rozvoje
areas. Historically
podniků a růstu
industry
investic,
has been
vypracovává
located
in
různé
the East
programy
of London.
zaměřené
In 2001,
na podporu
East London
nových
Boroughs
podniků
of
a sociálních
Hackney, podniků
Haringey,v Newham
konkrétních
andznevýhodněných
Tower Hamlets
had
oblastech.
employment
Na místní
rates
úrovni
that were
se úsilí
below
koncentrovalo
60% (London
na is
divided
podporuinto
tvořivosti
33 local
a podnikavosti.
authority areas,
Například
called ‘boroughs’).
Provincie
Milán poskytuje zvláštní podporu kreativnímu sektoru
Across London, 30.3% of working age people are
(média, umění apod.) prostřednictvím portálu kreativních
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
podniků a speciﬁckého toku ﬁnancování určeného pro
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
nové podniky v tomto sektoru. Na úrovni města poskytl
living in London are high and 30% of working age adults
Milán podporu malým podnikům a mikropodnikům ve
live in poverty after housing costs are taken into account.
znevýhodněných čtvrtích. Cílem bylo vyřešit ekonomické
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
problémy těchto částí města zakládáním nových podniků a
London’s households having less than 1.5 rooms per
rozšiřováním podniků již existujících. A konečně, Obchodní
person.
komora města Milán úspěšně podporuje podnikání
Nationally,
thetím,
Government
produces
a composite
index
přistěhovalců
že jim poskytuje
školení
a ekonomické
of
Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
pobídky.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.
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Hospodářský a sociální proﬁl
Počet obyvatel
obyvatel
Po�et

3 170
869 571
037 (2004)
(2006)
1

Podíl na obyvatelstvu státu
obyvatelstvu státun
Hustota zalidn�ní
zalidnění
Hustota
(počet obyvatel/km
obyvatel/km22))
(po�et

6,5% (2006)
11,5%

HDP
Gross Domestic Product (GDP)

145 976 mil. €
£25,967million
(10,3 % národního
HDP, 2005)xxvii
£21,342million
30 629 € (2005)

GDP per capita
HDP na obyvatele
Employment rate
Míra ekonomické
aktivity obyvatel rate
Unemployment
Míra nezaměstnanosti
List of main economic sectors
Přehled hlavních
hospodářských odvětví
Those employed
by sector

Po�et student�
Podíl hospodářských sektorů
na zaměstnanosti

Počet studentů a lékařů

1 982 (2006)
2 360 (2004)

85.78%
66,7% (2005)xxviii
3.5%
4,2% (2005)xxix
Services
Financial
Finance, reklama, služby
Industry
cestovního ruchu a
Agriculture
specializované služby,
strojírenství,
Services:
82%metalurgie,
ICT, textilní
a oděvní
Financial:
32%
průmysl,52.8%
móda a design,
Industry:
dřevovýroba
a výroba
Agriculture:
2.8%
nábytku
75,000
Průmysl: 28%
Zemědělství: 2%
Obchod a služby: 69%
Neklasiﬁkováno: 1%
(2005)xxx
184 108 univerzitních
studentů (2004/2005)xxxi

Charakter
Nature
of deprivation
znevýhodnění
London is a cityrestrukturalizaci
Postindustriální
of great opportunity
Milána
butnejvíce
there are
pocítily
also
disparities
čtyři
samosprávné
as incomes
městské
are polarising.
části na severu
Deprivation
města.
in
London
V
těchtoisčástech
conventionally
vedlo uzavření
linked to
velkých
declining
průmyslových
industrial
areas. Historically
podniků
z odvětví industry
ocelářství,
has
textilní
beenvýroby
locateda in
strojírenství
the East
kofvysoké
London.
nezaměstnanosti
In 2001, East London
a k naléhavé
Boroughs
potřebě
of Hackney,
Haringey, Newham
regenerace
místní ekonomiky.
and Tower Hamlets had employment
rates that were below 60% (London is divided into 33 local
Tento proces deindustrializace zároveň vedl k sociální a
authority areas, called ‘boroughs’).
ekologické zanedbanosti charakterizované vysokou mírou
Across London,
kriminality,
užíváním
30.3%
drog
ofaworking
v některých
age people
oblastech
are došlo i k
currently konﬂ
rasovým
not iniktům.
employment, and 20% of Londoner’s
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
living in London are high and 30% of working age adults
live in poverty after housing costs are taken into account.
Overcrowding is also a problem, with around 25% of
London’s households having less than 1.5 rooms per
person.
Nationally, the Government produces a composite index
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.

Řešení problémů
Tackling
urban deprivation
znevýhodněných
European Union
městských
částí
funding for tackling deprivation exists in
two programmes
Iniciativy
usilující owithin
ekonomický
London,
rozvoj
Objective
Milána,
2 and
v Urban
II. 95swards
čele
Provincií
in the
Milán,
13 most
se zaměřily
disadvantaged
na podporu
boroughs
are eligible for assistance
konkurenceschopnosti
místní
frompodnikové
Objective 2.
základny.
The area
has a population
Významnou
roli přiofpodpoře
over 800,000
zakládání
people.
nových
The malých
Urban IIa
programme
středních
podniků
is focussed
a jejichonrůstu
a geographically
hraje Obchodní
much
komora.
smaller
area; across two wards within the Lambeth local authority.
Provincie Milán zároveň podporuje rozvojové agentury
The ‘London
sídlící
v Miláně,
Plan’
jakoisjeLondon’s
napříkladspatial
Milánská
development
metropolitní
strategy. Published
rozvojová
agentura abyEuroimpresa.
the Mayor ofTyto
London,
agentury
the zaměřily
document
své
činnostisets
na obnovu
out regional
hospodářství
government’s
ve znevýhodněných
strategic vision
for London’s
oblastech
Milána.
futureNapříklad
economicMilánská
development.
metropolitní
The London
Plan identiﬁ
rozvojová
agentura
es ‘Areassefor
soustředila
Regeneration’
na revitalizaci
across London
oblasti
which are Milána,
severního
in need aoftophysical
podporou
regeneration,
podnikání,economic
zaměstnanosti
development,
a
sociální soudržnosti.
and investment in people. The aim is to
concentrate efforts in these areas to ensure that no one
www.milanomet.it
in London is disadvantaged by where they live. Local level
www.provincia.milano.it
government in London coordinates its economic activities
with the vision set out in the London Plan.
The Mayor is also responsible for producing an
Economic Development Strategy (EDS) for London.
This complements the London Plan, and sets out a plan
for the sustainable, equitable and healthy growth and
development of London’s economy to 2016. The London
Development Agency (LDA) writes the EDS on behalf of
the Mayor, which informs the work of other delivery bodies
in London, to ensure efforts are coordinated. It takes a
dual approach, looking at raising economic productivity
and competitiveness in London, alongside reducing social
exclusion.
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Praha a Česká republika
London
Od svého
is vstupu
a city ofdo
great
Evropské
opportunity but
there
unie kladla
are also
Česká
disparities
republika
as incomes
při
are
polarising.
implementaci Strukturálních fondů
velký důraz na mezinárodní spolupráci.
Deprivation in London is conventionally linked to declining
industrial
areas.program
Historically
industry
has
been located
Nový operační
Lidské
zdroje
a zaměstnanost
in
the
East
of
London.
In
2001,
East
London
Boroughs
na období 2007–2013 zahrnuje mezinárodní spolupráci
of
Hackney,
Haringey,
Newham
and
Tower
Hamlets
jako samostatnou prioritu a současně jako průřezové
had
employment
that were
below 60%v(London
téma.
Mezinárodnírates
partnerství
podporovaná
rámci is
divided
into
33
local
authority
areas,
called
‘boroughs’).
této priority budou věnovat zvláštní pozornost zvýšení
efektivityLondon,
při implementaci
fondů are
i rozvoji
Across
30.3% of Strukturálních
working age people
inovačních
postupů.
Vedle
toho
se
nové
programové
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
období
Strukturálních
fondů
České republice
aged
16-19
do not have
anyvqualiﬁcations.
Theoproti
costs of
předchozímu
období
ještě
více
zaměří
na
podporu
living in London are high and 30% of working age adults
podnikání
a inovací,
s důrazem
například
nainto
podporu
live
in poverty
after housing
costs
are taken
account.
přístupu
malých
a
středních
podniků
k
ﬁnancím,
tedy
Overcrowding is also a problem, with around 25%
of na
témata
zohledňovaná
v
rámci
sítě
LNet.
London’s households having less than 1.5 rooms per
person.
Nationally, the Government produces a composite index
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.
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Hospodářský a sociální proﬁl
Počet obyvatel
obyvatel
Po�et

1 170
170 571
571 (2004)
(2004)xxxii
1

Podíl na obyvatelstvu státu
obyvatelstvu státun
Hustota zalidn�ní
zalidnění
Hustota
(počet obyvatel/km
obyvatel/km22))
(po�et

11,5% (2004)xxxiii
11,5%

HDP
Gross Domestic Product (GDP)

34 945 mil. € (2003)xxxv
£25,967million

HDP na obyvatele
GDP per capita

30 052,5 € (2003)xxxvi
£21,342million

Míra ekonomické
Employment
rate
aktivity obyvatel

61,3% (2004)xxxvii
85.78%

Míra nezaměstnanosti
Unemployment
rate

3,58% (2004)xxxviii
3.5%

Přehled
hlavních
List
of main
economic sectors
hospodářských odvětví

Služby: finance, reality,
Services
informační technologie,
Financial
reklama, obchod,
Industry
cestovní ruch
Agriculture
Průmysl: polygrafie,
Services: 82%
potravinářství, chemická
Financial: 32%
výroba a strojírenství
Industry: 52.8%
Služby: 79,1%
Agriculture:
2.8%
Průmysl: 20,6%
75,000
Zemědělství: 0,3%
(2004)xxxix

Those employed
by sector
Podíl hospodářských sektorů
na zaměstnanosti
Po�et student�
Počet studentů a lékařů

2 360 (2004)xxxiv
2 360 (2004)

86 448 univerzitních
studentů (2004/05)xl
6,8 lékařů na 1 000
obyvatel (2004)xli

Charakter
Nature
of deprivation
znevýhodnění
London
Na
Prahuis –a nejúspěšnější
city of great opportunity
město mezibut
novými
there členskými
are also
disparities
státy
– vrhají
asstín
incomes
rozsáhlá
are sídliště
polarising.
s nevyhovující
Deprivationkvalitou
in
London is
bydlení,
nevyhovující
conventionally
dopravní
linkedsystém
to declining
a chátrající
industrial
areas. Historically
opuštěné
průmyslové
industry
areály
has
(brownﬁelds).
been located
Pro
in účely
the East
of London. Inprogramového
Jednotného
2001, East London
dokumentu
Boroughs
pro Cíl
of Hackney,
2 (JPD 2)
Haringey,
regionu
Praha
Newham
pro období
and Tower
2004-06
Hamlets
bylo had
24 zemployment
57 pražských
rates that were
městských
částíbelow
identiﬁkováno
60% (London
jako znevýhodněná
is divided into 33
území.
local
authority
Na
vymezeném
areas, called
území ‘boroughs’).
žije 30,9 % populace Prahy,
tedy zhruba 362 000 obyvatel. JPD 2 usiluje o podporu
Across London, 30.3% of working age people are
ekonomické a sociální konverze městských částí, které
currently not in employment, and 20% of Londoner’s
musí čelit strukturálním potížím, a to prostřednictvím
aged 16-19 do not have any qualiﬁcations. The costs of
zvyšování konkurenceschopnosti a územní regenerace.
living in London are high and 30% of working age adults
live in poverty
Vymezené
území
afterje housing
oproti zbytku
costs Prahy
are taken
charakterizováno
into account.
Overcrowding
větší
koncentrací
is also
ekologických
a problem,problémů,
with around
problémů
25% ofs
London’s households
infrastrukturou
a kvalitou
having
bydlení,
less nižší
than podnikatelskou
1.5 rooms per
person. i vyšší mírou kriminality. Nejvíce znevýhodněnou
aktivitou
skupinou obyvatelstva – nejen v Praze, ale i v celé
Nationally, the Government produces a composite index
České republice – je romská menšina. Romská populace
of Multiple Deprivation (IMD), for the whole of the UK.
dosahuje nižší úrovně vzdělání, což vede k její vyšší
The 37 indicators reﬂect seven ‘Domains of Deprivation’;
nezaměstnanosti.
Income, Employment, Health and Disability, Education,
Housing and Services, Environment, and Crime. This
approach reﬂects thinking that deprivation can be
described in a number of different ways. Based on the
IMD, 20% of wards (a ward is a spatial unit which deﬁnes
the smallest electoral unit in the UK) in London are in the
10% of the most deprived wards in England.

Řešení problémů
Tackling
urban deprivation
znevýhodněných
European Union
městských
částí
funding for tackling deprivation exists in
two programmes
Pražská
pobočka within
CentraLondon,
pro regionální
Objective
rozvoj
2 and
České
Urban
II. 95 wards
republiky
(CRR
in the
ČR),
13které
mostjedisadvantaged
příspěvkovou organizací
boroughs
are eligible for
Ministerstva
pro
assistance
místní rozvoj
fromČR,
Objective
hraje v 2.
podpoře
The area
has a population
sociálního
a ekonomického
of over 800,000
rozvoje
people.
městaThe
úlohu
Urban II
programmeúloze
podobnou
is focussed
regionální
on rozvojové
a geographically
agentury.
much smaller
area; across
Pražská
hospodářská
two wardskomora
within the
doplňuje
Lambeth
činnost
localCRR
authority.
ČR v oblasti pomoci pražským malým a středním
The ‘London Plan’ is London’s spatial development
podnikům – poskytováním informací, zprostředkováním
strategy. Published by the Mayor of London, the
služeb, odbornou přípravou atd.. Agentura Czechinvest
document sets out regional government’s strategic vision
podněcuje mimo jiné i vstup zahraničních investic do
for London’s future economic development. The London
Prahy. Úřad práce hlavního města Prahy je institucí s
Plan identiﬁes ‘Areas for Regeneration’ across London
cílem snižovat nezaměstnanost na území města.
which are in need of physical regeneration, economic
development,
Jednotné
programové
and investment
dokumenty,
in people.
které The
v Praze
aim is to
concentrate
zastřešují
alokaci
efforts
ﬁnancí
in these
ze Strukturálních
areas to ensure
fondů,
that no one
in London
vytvářejí
hlavní
is disadvantaged
politické nástroje
by where
pro řešení
they problémů
live. Local level
government in London
znevýhodněných
částí města.
coordinates
Prostřednictvím
its economic
Cíleactivities
with
2
umožňuje
the vision
toto
setﬁnancování
out in the London
nový rozvoj
Plan.starých
průmyslových ploch (brownﬁelds), zlepšení dopravní
The Mayor is also responsible for producing an
a technické infrastruktury, jakož i podporu podnikání
Economic Development Strategy (EDS) for London.
poskytovanou inovačními centry a podporu malých a
This complements the London Plan, and sets out a plan
středních podniků.
for the sustainable, equitable and healthy growth and
development
Jako
doplněk of
evropských
London’s economy
programůto
podporuje
2016. The London
Developmentrozvoj
ekonomický
Agency
Prahy
(LDA)
také
writes
ﬁnancování
the EDSna
onnárodní
behalf of
the Mayor,
úrovni,
zaměřené
which informs
zejménathe
na work
ﬁnanční
of other
podporu
delivery
malých
bodies
in středních
a
London, to
podniků.
ensure efforts are coordinated. It takes a
dual approach, looking at raising economic productivity
www.tc.cz
and competitiveness in London, alongside reducing social
exclusion.
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4. Poučení z přístupů k podpoře podnikání
ve znevýhodněných částech měst: Co se osvědčilo?
Tři témata
Po dobu trvání projektu LNet
pracovali projektoví partneři na
odstraňování překážek pro podnikání
ve znevýhodněných částech měst
a zaměřili se přitom na tři témata:
podnikání, inovace a sociální podniky.

Následující část objasní některé z hlavních překážek pro
podnikání, inovace a sociální podniky. Zároveň zde budou
uvedeny způsoby, jak zásahy v partnerských městech
sítě LNet překonaly tyto překážky za účelem podpory
podnikání a revitalizace v jejich regionech.
Bude uvedeno i poučení pro politické aktéry, vyplývající z
prezentovaných intervencí. Účelem případových studií je
poskytnout inspiraci politickým aktérům a odborníkům z
praxe, kteří mohou například přispět k realizaci podobně
cílených intervencí v rámci nového programovacího období
Strukturálních fondů EU.
Řada dalších případových studií je ovšem uvedena v
on-line Příručce LNet, nazvané „Podpora podnikání ve
znevýhodněných částech měst: Co se osvědčilo?“, kterou
je možno nalézt na webových stránkách projektu LNet
– www.thelearningnetwork.net
„Přenositelnost“ určité iniciativy se týká možnosti efektivně
aplikovat tuto iniciativu nebo podobný jí model v jiných
podmínkách. Ačkoliv iniciativy popsané v následujícím
textu často stavěly na jedinečných místních podmínkách,
mohou být jejich různé prvky bezpochyby použitelné i v
jiných městech EU či mimo EU.
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Poskytování přístupné a na míru přizpůsobené podpory podnikání

Projekt: Urban Project, Londýn
Vlastníci a manažeři jakéhokoli podniku, včetně sociálních
podniků, musí disponovat širokou škálou znalostí a
dovedností.
V oblastech s vysokou nezaměstnaností však lidé mohou
mít nedostatečný vztah, důvěru a motivaci k zakládání
nových podniků. Ve znevýhodněných částech měst bude
skupina potenciálních podnikatelů a zaměstnanců rovněž
pravděpodobně obsahovat jednotlivce s nižší úrovní
znalostí a dovedností.
Kromě toho platí, že ačkoliv může být podpora podnikání
dostupná v mnoha znevýhodněných částech měst, její
efektivita může být omezena v důsledku nedostatečného
pochopení komunit, pokud jde o typ nabízené podpory.
Podpora podnikání často nemusí být adekvátním
způsobem přizpůsobena potřebám speciﬁckých skupin.
Níže uvedená případová studie ukazuje, jak měla na
míru přizpůsobená iniciativa v oblasti podpory podnikání
vliv na podporu podnikání znevýhodněných komunit v
jižním Londýně.

O Urban Project
Co je to?
Urban Project podporuje podnikání a volbu samostatně
výdělečné činnosti mezi lidmi ze znevýhodněných skupin
v Londýně. To jednotlivcům dává větší šanci na založení
vlastní ﬁrmy.
Kdo je to?
Projekt je řízen organizací GLE oneLondon.
Kde je to?
Projekt je realizován na území Stockwellu a Larkhallu,
což jsou vysoce znevýhodněné městské části Londýna.
Nezaměstnanost v těchto městských částech je více než
dvojnásobná oproti londýnskému průměru. Ve Stockwellu
činí 10,9 %, v Larkhallu dokonce 11,8 %. K tomu se
přidává nízká úroveň ekonomické aktivity, nízká úroveň
kvaliﬁkace, trvalý proud nově příchozích do oblasti a
vysoký počet bezdomovců mezi mladými lidmi.
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Jak to funguje?
Poskytování na míru přizpůsobené
podpory podnikání
V rámci projektu jsou poskytovány detailní poradenské
služby a vedení v oblasti samostatné výdělečné činnosti,
což lidem ve znevýhodněných komunitách pomáhá
přiblížit se šanci na založení vlastní ﬁrmy. Toto vedení
zahrnuje pomoc při rozvoji základních podnikatelských
dovedností, ale rovněž pomoc při rozvoji dalších osobních
dovedností, jako je vybudování sebejistoty či prezentační
a komunikační dovednosti, které jsou nesmírně důležitými
faktory pro dosažení úspěchu v podnikání.
Semináře pro rozvoj osobních dovedností
za účelem vybudování sebejistoty
Prostřednictvím projektu mají lidé možnost absolvovat
semináře pro rozvoj osobních dovedností, kde mohou
spíše v klidu rozvíjet své obchodní plány a nápady, než
okamžitě diskutovat o praktických záležitostech, jako je
získání ﬁnančních prostředků a sestavení podnikatelského
plánu. Dalším cílem těchto seminářů je nabourat obchodní
stereotypy, například myšlenku, že dobrý obchodník
musí být agresivní, nebo že podnikatelé jsou mladí běloši
v oblecích.
Tato školení v oblasti osobního rozvoje lidem často spíše
pomohou zjistit, jakými schopnostmi disponují, než aby jim
poskytovala nové znalosti a dovednosti. Demonstrování
dovedností, které jednotlivci již mají (jako je například
schopnost vést účetnictví pocházející z vedení domácího
rozpočtu), značně pomáhá týmu vybudovat u lidí pocit
sebedůvěry a sebeúcty. Klíčovým cílem je dodat lidem
trochu “lesku”. To jim pomůže rozvinout prezentační a
komunikační dovednosti aby dokázali prodat svou ﬁrmu
a své schopnosti.
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Zajištění dostupnosti podpory pro
znevýhodněné skupiny
Jednou z klíčových výzev projektu bylo zasáhnout
znevýhodněné skupiny obyvatelstva. K zasažení cílových
komunit byly použity následující strategie:
•

Zaměstnání členů místní komunity jako sociálních
pracovníků v terénu (tzv. outreach workers)
pro nabízení služeb místním skupinám. Využití
„informovaných osob uvnitř komunity“ tímto způsobem
pomáhá vybudovat důvěru u místních obyvatel.

•

Zapojení místních úřadů, osob ovlivňujících tok
informací a osob, které mají vliv na názory místní
komunity pomáhá zapojit do projektu dobročinné
jednotlivce. Partnerská spolupráce fungovala nejlépe
v případech, kdy byl projekt řízen ve spolupráci s
místními úřady.

•

Experimentování s různým načasováním a
různými místy. Projekt se například pokoušel zapojit
nezaměstnané (nebo nedostatečně zaměstnané)
ženy prostřednictvím seminářů na podporu podnikání
konaných ve školách během vyučování. Tento přístup
se jevil jako úspěšný hlavně u žen s dětmi umístěnými
v dotyčné škole. To jim umožnilo sladit semináře s
odpovědností za dítě. Projekt plánuje rovněž semináře
v řadě míst sloužících k setkávání komunit, například
v mešitách a kostelích. Vedení projektu doufá, že
prostřednictvím experimentování s mnoha různými
časy a lokalitami dokáže služby co nejvíce zpřístupnit
členům komunit.

PODNIKÁNÍ

•

Použití „vzorů chování“. V rámci jednoho ze
seminářů, které se nedávno konaly ve Stockwellu,
prezentovala místní podnikatelka svou případovou
studii místní skupině žen. Tato žena má dodavatelskou
ﬁrmu a pochází z portugalské komunity. Žije ve
Stockwellu a velmi dobře chápe překážky, které
místním lidem brání v zakládání podniků. Hovořila
otevřeně a upřímně o svých zkušenostech, což
přítomné ženy inspirovalo.

Fungovalo by to u vás?
Mnoho aspektů tohoto modelu, který se snaží zpřístupnit
služby v oblasti podpory podnikání prioritním skupinám,
lze přenést i do jiných oblastí.
Například nabídka školení za účelem osobního rozvoje
spolu s poskytováním tradiční podpory podnikání by
byla možná rovněž v dalších lokalitách. Školení zajišťuje,
aby cílové osoby rozvinuly osobní dovednosti, které
jsou potřebné pro podnikání, jako jsou komunikační a
prezentační dovednosti.
Při práci se znevýhodněnými skupinami je důležité mít na
paměti, že se do podnikání pustí pouze malá skupina lidí.
Školení, jehož účelem je osobní rozvoj, však rozhodně není
zbytečné. Lidé mohou získané znalosti a dovednosti využít
v mnoha oblastech svého života. Pomohou jim najít práci
(pokud jsou nezaměstnaní) nebo najít lepší práci, která je
více uspokojuje (pokud se jedná o lidi s nedostatečným
zaměstnáním).
Zaměstnání členů místních komunit jako sociálních
pracovníků v terénu (tzv. outreach workers) k nabízení
služeb místním skupinám lze rovněž replikovat v jiných
oblastech. Tam, kde je to možné, by měli sociální
pracovníci v terénu a poradci hovořit stejným jazykem
jako cílová skupina.

Zapojení místních úřadů a osob, které mají vliv na názory
komunity, za účelem získání účastníků na projektech, je
dalším přenositelným prvkem. Tyto skupiny již obvykle mají
důvěru místní komunity a mohou k projektu přidat značnou
hodnotu. Přirozeně může být překážkou přenositelnosti
míra ochoty místních úřadů jednat s poskytovateli podpory
podnikání.
Kromě výše uvedeného je i experimentování s různými
časy a místy cestou, jak učinit služby snadno dostupnými.
Použití „vzorů chování“ (ze stejných komunit, jako jsou
cíloví jednotlivci projektu) je rovněž efektivním způsobem,
jak u lidí vybudovat sebedůvěru, která jim umožní zahájit
podnikání.

Ponaučení pro politické aktéry
• Zajištění seminářů pro rozvoj osobních dovedností,
za účelem umožnit cílovým jednotlivcům rozvinout
jejich podnikatelské nápady a osobní dovednosti,
které potřebují k podnikání, jako jsou prezentační a
komunikační dovednosti.
• Práce s členy místní komunity a s místními úřady
za účelem podpory iniciativ v oblasti podnikání a
zpřístupnění této podpory cílovým skupinám.
• Konání seminářů týkající se podpory podnikání v
různých časech a na různých místech, za účelem
maximálního možného zpřístupnění služeb.
• Použití „vzorů chování“ jako účinný způsob, jak
posílit sebedůvěru jednotlivce a podpořit jej v
rozhodnutí stát se podnikatelem.
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Podnikání a vzdělávání

Projekt: Obchodní škola (V)MBO, Amsterdam
V oblastech, kde je nezaměstnanost normou, jen málo
mladých lidí usiluje o založení vlastní ﬁrmy. To přispívá
k nízké úrovni kultury podnikání a k malé míře inovací
v mnoha znevýhodněných částech měst. Podpora
podnikatelského ducha mezi žáky a univerzitními studenty
může být cestou, jak tuto situaci změnit.
Níže uvedená případová studie ukazuje způsob, jakým
iniciativa v Amsterdamu pracovala na výchově mladých
lidí k podnikání.

O Obchodní škole (V)MBO
Co je to?
Obchodní škola (V)MBO se zabývá podporou
podnikatelského ducha mezi žáky ve věku 14 až 15 let,
kterým poskytuje příležitost k zakládání “učících se ﬁrem”,
produkujících, podporujících a prodávajících produkty
v rámci šestitýdenního období v prostorách školy a v
okolí školy.
Kdo je to?
Obchodní škola (V)MBO je podporována asociací MKB
Amsterdam (asociace malých a středních podniků
v Amsterdamu), místními zastupitelskými úřady a
ministerstvem školství. Do projektu jsou jako instruktoři
zapojeni rovněž odborníci z bank a obchodní komory a
rovněž starší studenti.
Kde je to?
Školy, v nichž je projekt realizován, jsou situovány
převážně ve znevýhodněných částech Amsterdamu,
které se vyznačují vysokou mírou nezaměstnanosti a
nízkou úrovní kvaliﬁkace. Mnoho mladých lidí zapojených
do projektu je ohroženo sociální exkluzí.

„Vytvoří-li studenti svou činností zisk,
je jim dovoleno si tento zisk ponechat.
To je vysoce motivuje k dosažení úspěchu
ve vedení podniku.“
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Jak to funguje?

Fungovalo by to u vás?

Zřizování mini-společností
Obchodní škola (V)MBO podporuje podnikatelského
ducha mezi mladými lidmi, poskytuje jim příležitost ke
zřízení jejich vlastních společností, jejichž prostřednictvím
mohou získat informace o administrativě, marketingu a
týmové práci. Pro tento projekt jsou vyhrazena tři nebo
čtyři odpoledne v týdnu po dobu šesti nebo sedmi za
sebou jdoucích týdnů. Mladí lidé spolupracují ve skupinách
na produkování, propagaci a prodeji svých vlastních
produktů. Pokud vytvoří nějaký zisk, je jim povoleno si
jej ponechat. To velice motivuje mladé lidi k úspěšnému
vedení podniku.

Model obchodní školy (V)MBO lze ve velké míře přenést
i do jiných škol, měst a zemí. Úspěšné projekty vyžadují
spolupráci mezi školami, místními úřady a obchodními
partnery, což může být náročné, avšak jen zřídka
nemožné.

Rozvoj prezentačních dovedností
V rámci projektu získají mladí lidé příležitost čtyřikrát
prezentovat sami sebe a svou společnost. Po jednom
týdnu musí prezentovat svou podnikatelskou ideu svému
partnerovi – studentovi (V)MBO; po dvou týdnech předloží
prezentaci obchodní komoře; na konci projektu provedou
prezentaci pro své rodiče a další návštěvníky. Jak po
dobu trvání projektu, tak po jeho ukončení musí studenti
poskytovat učitelům průběžné informace, týkající se
fungování jejich ﬁrmy, jakož i spolupráce s ostatními učiteli,
s řediteli studentských ﬁrem a s instruktory.
Příležitosti k instruktáži
Na programu spolupracují také starší studenti. Fungují jako
ředitelé studentských ﬁrem na částečný úvazek. Zástupci
významných bank (jako je ABN AMRO, ING a Rabobank)
kromě toho poskytují instruktory, kteří studentům pomáhají
v řízení ﬁrmy jeden den v týdnu v průběhu celého programu.
Obchodní komora v Amsterdamu organizuje podnikatelský
seminář pro zúčastněné studenty a jsou organizovány také
mimoškolní návštěvy ve ﬁrmách a organizacích.

Lidé pracující v soukromém a občanském sektoru se
často rádi zabývají mladými lidmi a fungují jako instruktoři
a „vzory chování“. Zkušenosti z tohoto projektu ukazují, že
se často osvědčí směřovat co nejvíce nahoru a požádat o
podporu raději ředitele banky než její řadové zaměstnance.
Projekty fungují nejlépe v případech, kdy jsou řízeny spíše
motivovanými učiteli v rámci škol než úřady veřejné správy,
které školám vnucují určitý model. Konkrétně projekt
(V)MBO je podporován ambicemi místních učitelů, kteří
chtějí motivovat své studenty.
Školy musí být dostatečně ﬂexibilní, aby dokázaly vhodně
zahrnout program do učebních osnov, jak se to podařilo
v Amsterdamu. Model by mohl v některých lokalitách a
regionech narazit na odpor učitelů, protože tam může
existovat názor, že učební osnovy jsou již nyní příliš obsáhlé.

Ponaučení pro politické aktéry
• Prostřednictvím zřizování mini-společností mohou
mladí lidé získat mnoho nových technických
znalostí a osobních dovedností – od procesu
založení ﬁrmy, přes prodej až po způsob, jak se
efektně prezentovat během obchodního jednání.
• Poskytnutím účinných „vzorů chování“, jakými
jsou úspěšní podnikatelé z jejich vlastního regionu
či etnické skupiny, lze najít efektivní způsob, jak
nadchnout mladé lidi pro podnikání.
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Finanční řešení přizpůsobená na míru podnikatelům

Projekt: Program mikropůjček, Hamburk
Podnikatelé ve znevýhodněných částech měst mají často
problémy při získávání ﬁnancí, které potřebují k zahájení a
růstu jejich podnikatelské činnosti.
Tento stav může mít několik příčin, včetně omezeného
přístupu k hotovostním rezervám či nedostatečné zástavy,
která se dala použít jako zástava pro účely bankovního
úvěru. U jednotlivců ve znevýhodněných částech měst
existuje ve srovnání s jinými oblastmi dvojnásobná
pravděpodobnost, že nemají bankovní účet. To může
mít negativní dopad na hodnocení úvěruschopnosti
potenciálních podnikatelů, což znamená, že budou mít
nižší šanci získat bankovní úvěr.
Firmy situované ve znevýhodněných částech měst jsou
bankami a ﬁnančními institucemi často vnímány jako
vysoce rizikové investice. Bankám mohou vzniknout
nepřiměřeně vysoké transakční náklady na monitorování
malých půjček malým podnikům nebo mikropodnikům v
oblastech, které jsou považovány za „rizikové“ trhy.
Z toho vyplývá nižší pravděpodobnost, že banky budou
podnikům v zanedbaných částech měst půjčovat ﬁnanční
prostředky.
Níže uvedená případová stude demonstruje, jaký
způsobem funguje v Hamburku program na podporu
podnikání znevýhodněných skupin prostřednictvím
usnadnění přístupu k ﬁnancím.
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O Programu mikropůjček
Co je to?
Program mikropůjček je veřejně ﬁnancovaným
programem, zaměřeným na nezaměstnané obyvatele
Hamburku. Půjčky jsou poskytovány ve výši až 12 500
€ na osobu a až 25 000 € na podnik. Cílem půjček je
podpořit podnikání ve městě. Neexistuje žádná minimální
velikost půjčky. Program je v provozu od června 2002 a
fond, jehož původní kapitál činil 750 000 €, nedávno zvýšil
svůj kapitál o dalších 1,5 miliónu €.
Kdo je to?
Projekt je realizován ze strany Ministerstva ekonomických
a sociálních věcí Hamburku ve spolupráci s nadací
Johann Daniel Lawaetz a s týmem TeleCoaching v
rámci EVERS & JUNG.
Kde je to?
Výhod tohoto programu mohou využívat nezaměstnaní ze
všech částí Hamburku.

Jak to funguje?
Veřejně ﬁnancované programy
Co je důležité: Banky nejsou zapojeny do procesu žádostí
o účast v programu mikropůjček, ani do udělování
půjček. Program má vyšší rizikovou toleranci než banky,
což znamená, že je možné půjčit ﬁnanční prostředky
lidem (často s nízkým hodnocením úvěruschopnosti),
kteří by byli tradičními půjčovateli odmítnuti, na základě
individuálního hodnocení žadatele nebo podstaty jeho
podnikatelského plánu. Kromě toho banky často odmítají
posuzovat žádosti začínajících ﬁrem v určitých sektorech či
regionech a nejsou ochotny vyhodnotit jednotlivé případy z
hlediska jejich možné hodnoty.
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Podpora při vypracování žádosti o půjčku
Zaměstnanci nadace Lawaetz-Foundation podporují
potenciální podnikatele v průběhu procesu žádosti o
půjčku. Tak je zajištěno, aby jejich žádosti splňovaly
minimální požadované standardy. Tento proces pomáhá
uspořit čas vynakládaný ve fázi zpracování žádosti a
zajišťuje, aby žádosti měly všechny náležitosti a řádně
prezentovaly životaschopné podnikatelské záměry.
Půjčky tak mohou být rychle zpracovány a žadatelé
obdrží rozhodnutí o tom, zda byla jejich žádost schválena,
poměrně rychle.

Fungovalo by to u vás?

Podnikatel získá realistické hodnocení jeho
podnikatelského záměru. Fáze intenzivní podpory v
průběhu podávání žádosti o půjčku zajistí, že si
podnikatel nebude dělat falešné naděje, pokud jde o
ﬁnanční prostředky.

Kromě toho je přenositelná rovněž implementace
následné podpory typu TeleCoaching. Pravidelné
kontaktování ﬁrmy jednou za tři měsíce za účelem
diagnostikování problémů a pomoci s implementací
řešení je nákladově efektivním způsobem, jak přistupovat
k zaneprázdněným podnikatelům a podporovat je. Často
to pomáhá snížit počet krachujících ﬁrem.

Následná podpora pro podnikatele
Inovativní program TeleCoaching poskytuje příjemcům
půjčky následnou podporu. Tento dobrovolný program je
založen na telefonním styku, což znamená, že je efektivní
z hlediska nákladů, a je snadno dostupný pro zaměstnané
podnikatele, kteří nechtějí drahocenný čas vynakládat na
návštěvy podpůrného týmu.
Služba TeleCoaching pomáhá podnikatelům vyhodnotit
postup jejich podnikatelské činnosti a v případě potřeby
provést zdokonalení. Potenciální problémy mohou být
rozpoznány již v rané fázi, což umožňuje přijmout preventivní
opatření a zlepšit tak míru přežití ﬁrem.
Prostřednictvím programu TeleCoaching jsou vypůjčovatelé
každé tři měsíce kontaktováni pracovníky podpory.
Konzultanti jim v případě potřeby poskytují poradenství
a podporu. Během pohovoru jsou stanoveny milníky pro
následující tři měsíce a podnikatelům jsou zasílány relevantní
informační letáky.

Používání veřejných prostředků k podpoře podnikání
je přenositelné. V Hamburku se program mikropůjček
osvědčil jako využití veřejných ﬁnančních prostředků, které
je efektivnější a udržitelnější než poskytování sociálních
dávek v nezaměstnanosti.
Zkombinování přístupu k ﬁnancím s poradenstvím je
rovněž přenositelné. Pomohlo mnoha podnikatelům
realizovat úspěšnou žádost a také radikálně omezit
zbytečnou byrokracii ve fázi rozhodování.

Ponaučení pro politické aktéry
• Poskytování ﬁnančních prostředků nezaměstnaným
podnikatelům, kteří nebyli u hlavních půjčovatelů,
jako jsou banky, úspěšní s žádostí o ﬁnancování,
může být pro politické aktéry ﬁnančně schůdnější
než poskytování sociálních dávek.
• Podpora „připravenosti na investice“, jakou
poskytuje program mikropůjček, pomáhá
podnikatelům rozvinout ﬁnanční povědomí, znalosti
a zkušenosti, nezbytné pro přístup k ﬁnančním
prostředkům. Aktivity v oblasti připravenosti na
investice mohou zahrnovat podporu při zpracování
podnikatelského plánu, žádosti o půjčku, či při
získávání prezentačních dovedností.
• Poskytování následné podpory podnikatelům poté,
co získají ﬁnanční prostředky, jim pomáhá zvýšit
šance na přežití jejich podniku.
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Finanční řešení přizpůsobená na míru sociálním podnikům

Projekt: PAN, Miláno
Další překážkou ﬁnancování podniků ve znevýhodněných
částech měst je nedostatek pozornosti věnované sociální
návratnosti investic a rovněž ﬁnanční návratnosti. Podnik
– a zejména sociální podnik – může generovat pozitivní
dopad na širší komunitu. To však půjčovatelé neberou při
svém rozhodování v úvahu.
Níže uvedená případová studie ukazuje, jak program
za zajištění přístupu k ﬁnančním prostředkům v Miláně
podporuje zakládání a růst sociálních podniků ve městě.

O konsorciu PAN
Co je to?
PAN (Progetto Asili Nido) je neziskové konsorcium, které
poskytuje ﬁnance organizacím, jež zřizují mateřské školy
na základě modelu sociálního podniku. Konsorcium PAN
se také aktivně zabývá podporou rodin, které využívají
těchto služeb v oblasti péče o děti.
Kdo je to?
PAN je konsorcium vytvořené a podporované jednou z
nejdůležitějších bankovních institucí v Itálii – bankou
Banca Intesa – a také hlavními sítěmi sociálních podniků
v Itálii: Compagnia delle Opere, Consorzio Gino Mattarelli
a Legacoop.
Kde je to?
Projekt je realizován ve znevýhodněných částech měst na
území celé Itálie.

„Kritéria pro bankovní půjčky stanovená
konsorciem PAN berou v úvahu ‚sociální
prospěch‘, stejně jako realizovatelnost
navrhovaných projektů.“
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Finanční nástroje přizpůsobené na míru
Nedostatek ﬁnančních nástrojů přizpůsobených na míru
je v Itálii jednou z hlavních překážek růstu a rozvoje
sektoru sociálních podniků. Konsorcium PAN řeší tuto
překážku tím, že buduje partnerské vztahy mezi ﬁnančními
institucemi (jako je Banca Intesa) a sítí sociálních
podniků. S podporou ﬁnančních institucí poskytuje PAN
přizpůsobené ﬁnanční nástroje ve formě půjček sociálním
podnikatelům, kteří chtějí zřizovat mateřské školy.

Jednou z komponent, které by mohly být přeneseny do
jiných lokalit a regionů, je podpora partnerské spolupráce
mezi ﬁnančními institucemi a neziskovými organizacemi
za účelem vytvoření ﬁnančních nástrojů přizpůsobených
na míru sektoru sociálních podniků. To je životně důležité
pro zvýšení povědomí o „sociální návratnosti investic“ mezi
ﬁnančníky a pro její začlenění do investičních rozhodnutí
ﬁnančníků. Podpora v oblasti podnikatelského plánování,
kterou konsorcium PAN nabízí sociálním podnikům za
účelem snadnějšího získání úvěru umožňujícího založit
rizikový podnik, je rovněž přenositelná do jiných oblastí.

Kritéria pro bankovní půjčky deﬁnuje Banca Intesa v rámci
partnerského vztahu se zástupci neziskového sektoru.
Výsledkem této partnerské spolupráce jsou půjčky ušité
na míru pro model sociálních podniků.
Sociální podniky a další organizace z neziskového sektoru
usilují o dosažení sociálních cílů, jako je generování
pracovních míst, vzdělávání nebo poskytování místních
služeb na základě etických hodnot, jako je rozvoj znalostí
a dovedností místních komunit. Tyto cíle mají často za
výsledek „sociální prospěch“ neboli výhody pro celou
společnost.
Kritéria pro bankovní půjčky, které stanoví PAN, berou
v úvahu tento „sociální prospěch“ a rovněž ﬁnanční
schůdnost navrhovaných programů. Konsorcium PAN
navíc, za účelem zvýšení šancí sociálních podniků na
tyto půjčky, podporuje podnikatele ve vypracovávání
podnikatelských plánů.
Podpora rodin žijících ve
znevýhodněných oblastech
Konsorcium PAN nabízí podporu rodinám, které se
rozhodnou zapsat své děti do mateřské školy „PAN“.
PAN jim umožňuje získat výhodnější bankovní půjčku
na zaplacení poplatků a usnadňuje rodičům návrat do
zaměstnání.

Konsorcium PAN bylo schopno stavět na zavedené síti
sociálních podniků, které fungovaly jako zprostředkovatelé
mezi sektorem sociálních ﬁrem, veřejnou správou a
ﬁnančním systémem. To umožnilo reálný dialog a spolupráci
v rámci celého vývojového cyklu programu. Skutečnou
konkurenční hodnotou, na níž projekt konsorcia PAN stavěl,
byla spolupráce a partnerský vztah s bankovním ústavem
Banca Intesa, který byl pro poskytování půjček v rámci
projektu PAN klíčovým.

Ponaučení pro politické aktéry
• Partnerský vztah mezi neziskovým sektorem a
ﬁnančními institucemi pomáhá zajistit ﬁnanční
řešení pro podnikatele v sektoru sociálních
podniků.
• Taková partnerská spolupráce může zvýšit
povědomí ﬁnančníků o odlišných obchodních
modelech, reprezentovaných například
sociálními podniky.
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Řízení a strategie

Projekt: Citizenship Agency, Miláno
Mnoho evropských regionů se vyznačuje nízkou úrovní
rozpoznání potenciálu sociálních podniků v ekonomických
a sociálních strategiích a rovněž nedostatkem transparence,
pokud jde o status a aktivity sociálních podniků.
Níže uvedená případová studie ukazuje, jak program
za zajištění přístupu k ﬁnančním prostředkům v Miláně
podporuje zakládání a růst sociálních podniků ve městě.

O asociaci Citizenship Agency
Co je to?
Asociace Citizenship Agency (CA) podporuje rozvoj
sociálních podniků v Miláně prostřednictvím poskytování
konzultačních a vzdělávacích služeb. Asociace CA
usiluje rovněž o podporu sociálních ekonomie v rámci
milánského regionu a poskytuje fórum pro vytvoření sítě
mezi sociálními podniky, místními úřady a dalšími činiteli v
oblasti sociální ekonomie.
Kdo je to?
CA je asociace 90 partnerů z veřejného, dobrovolnického
i soukromého sektoru. Bankovní ústav Banca Popolare
Etica, který je rovněž členem asociace CA, poskytuje
sociálním podnikům (zejména družstvům) konzultační
služby s cílem zlepšit jejich přístup k úvěrům a grantům.
Kde je to?
Projekt je realizován na území a v okolí města Milána a
zaměřuje se zejména na znevýhodněné městské části.

„Asociace Citizenship Agency přispěla
ke zvýšení role sociálních podniků a
neziskového sektoru ve smyslu strategie
a politiky místního rozvoje v Miláně.“
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Podpora kvalitního řízení sociální ekonomie
Asociace CA podporuje sociální ekonomii v regionu města
Milána a poskytuje fórum pro síť mezi sociálními podniky,
místními úřady a dalšími činiteli v oblasti sociální ekonomie.
V regionu bylo za tímto účelem zřízeno šest centrálních
sociálních podniků (tzv. „social enterprise hub“), vždy
jeden pro určitou místní oblast. Tyto centrální sociální
podniky, které jsou koordinovány ze strany odborníků z
praxe, poskytují místním investorům prostor ke sdílení
optimálních postupů ze sociálně ekonomického sektoru,
k identiﬁkování potřeb a požadavků a k experimentování s
možnými řešeními.

Asociace Citizenship Agency přispěla ke zvýšení role
sociálních podniků a neziskového sektoru ve smyslu
strategie a politiky místního rozvoje v Miláně. Model,
který asociace CA zavedla, a který se zaměřuje na
podporu, lze všeobecně přenést i do jiných oblastí.

Zvyšování povědomí
Asociace CA spolupracuje se soukromým sektorem na
zvýšení povědomí o společenské odpovědnosti ﬁrem a
povědomí o sociální zodpovědnosti. V Itálii se program
společenské odpovědnosti ﬁrem výrazně projevil v
podpoře neziskového sektoru, neboť soukromé ﬁrmy
jsou obvykle nejdůležitějšími klienty pro podniky v sociální
ekonomii.
Podpora podnikání přizpůsobená na míru
Asociace CA podporuje rozvoj sociálních podniků v Miláně
rovněž prostřednictvím konzultačních a vzdělávacích
služeb, jež sociálním podnikům pomáhají řešit takové
problémy, jako je přístup k ﬁnančním prostředkům,
marketingové záležitosti či problémy související s
podnikatelskými plány.

Projekt staví na několika místních konkurenčních
výhodách, například na skutečnosti, že zde existuje bohatý
sociálně ekonomický sektor, který znamená poptávku
po službách CA. Asociace CA těžila rovněž z faktu, že
organizace z veřejného sektoru rozpoznaly důležitost
neziskového sektoru, a že se řada investorů rozhodla
zapojit. Tyto konkurenční výhody nemusí být k dispozici
všude.
Realizace projektu byla umožněna díky dostupnosti
velkých částek pro spoluﬁnancování z EU (z iniciativy
EQUAL). Přístup k ﬁnancím by mohl představovat
překážku pro přenositelnost tohoto modelu.

Ponaučení pro politické aktéry
• Prostřednictvím fóra pro vytvoření sítě mezi
sociálními podniky, místními úřady a dalšími
činiteli v oblasti sociální ekonomie mohou politici
identiﬁkovat potřeby sektoru sociálních podniků a
mohou pracovat na vývoji možných řešení.
• Úsilí o zvýšení povědomí o sektoru sociálních
podniků v rámci soukromého sektoru může být
rovněž velmi užitečné, neboť soukromé ﬁrmy
mohou být důležitými klienty podniků v oblasti
sociální ekonomie.
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Zvyšování povědomí o sektoru sociálních podniků

Projekt: Rozvoj sociální ﬁrmy, Praha
O projektu Rozvoj sociální ﬁrmy
Co je to?
Cílem projektu Rozvoj sociální ﬁrmy je vývoj modelu
sociálního podniku vhodného pro Českou republiku.
Za tímto účelem byla vypracována podrobná studie a
byly vytvořeny dvě sociální ﬁrmy. Projekt byl zahájen v
srpnu 2005 a bude trvat do prosince 2007.
Kdo je to?
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vybrala
projekt k prezentaci jako příklad „dobré praxe“, vhodně
ilustrující podporu sociální ekonomie v ČR. Obě sociální
ﬁrmy, které byly vytvořeny v rámci projektu, jsou
provozovány organizacemi z neziskového sektoru (Fokus
Praha a Sananim). Mezinárodní partneři projektu z Itálie,
Francie, Německa, Nizozemska a Velké Británie navíc
umožnili pražským partnerům získat více zkušeností se
sektorem sociálních podniků v jiných zemích EU.
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Kde je to?
Cílem projektu je vliv na řízení a strategii sociální ekonomie
v Praze a v České republice. Jeden ze dvou sociálních
podniků založených v rámci projektu sídlí v centru Prahy,
druhý je umístěn na okraji města.

Jak to funguje?
Podpora kvalitního řízení sociální ekonomie
Pojmy „sociální podnik“ a „sociální ekonomie“ jsou v
České republice poměrně nové. Proto neexistuje žádný
legislativní rámec pro sociální ekonomii a existuje jen málo
mechanismů pro ﬁnancování a podporu aktivit v tomto
sektoru. S cílem vyřešit tyto nedostatky byla v rámci
projektu připravena publikace, která nastiňuje teoretický
model sociálního podniku pro Českou republiku.
Tato publikace sestává z popisu zákonných požadavků
pro sektor sociálních podniků; speciﬁkace možných
cílových skupin pro zaměstnance sociálních podniků
(typ sociálního podniku zaměstnávajícího znevýhodněné
skupiny); popisu vzdělávání a podpory potřebné
podnikatelům v sociálním sektoru v různých fázích vývoje
ﬁrmy; popisu možností ﬁnancování sektoru; popisu typů
sociálních podniků; a příkladů „dobré praxe“ z jiných
zemí EU.
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Zvyšování povědomí
Jedním z hlavních cílů projektu Rozvoj sociální ﬁrmy bylo
šířit ideu a zvyšovat povědomí o koncepci sociálních
podniků v České republice. Toho bylo dosaženo
prostřednictvím veřejné kampaně, která měla za cíl
nastartovat proces vytváření nových sociálních podniků a
podpořit změny legislativy na národní strategické úrovni.
Podpora vytvoření dvou sociálních ﬁrem
Projekt podporoval rovněž vytvoření dvou sociálních ﬁrem,
vedených organizacemi Fokus Praha a Sananim.
•

Fokus Praha je nestátní nezisková organizace, která
prostřednictvím projektu usiluje o transformaci jedné
ze čtyř svých chráněných dílen (v takových činnostech,
jako je zahradnictví, pohostinství, krejčovství a
truhlářství) na sociální podnik. Vytvoření podniku je
zatím v přípravné fázi. Chráněné dílny Fokus Praha
poskytují podpůrné prostředí pro osoby s duševním
onemocněním, tj. prostředí, kde si mohou klienti
organizace osvojit pracovní dovednosti a odborné
zkušenosti.

•

Sananim je nestátní nezisková organizace, která
poskytuje služby v oblasti prevence, péče a léčby pro
osoby s drogovou závislostí. V listopadu 2005 byla
otevřena kavárna, v níž jsou zaměstnáni čtyři klienti
projektu. Rekonstrukce budovy, v níž je kavárna
umístěna, byla spoluﬁnancována z prostředků hlavního
města Prahy a z prostředků EU.

V rámci projektu Rozvoj sociální ﬁrmy bylo navázáno
mezinárodní partnerství s názvem „Building Bridges“, s
partnery z Itálie, Francie, Německa, Nizozemska a Velké
Británie, které sociálním podnikům vznikajícím v České
republice umožnilo získat zkušenosti ze sektoru sociálních
podniků v jiných zemích EU.

Fungovalo by to u vás?
Mnoho prvků projektu lze přenést do jiných oblastí,
zejména výměnu zkušeností a příkladů „dobré praxe“ mezi
státy, kde je sektor sociálních podniků již velmi dobře
zaveden (jako je například Itálie), a státy, kde je sektor
sociálních podniků ještě ve fázi vývoje (jako je Česká
republika).
Nedostatek povědomí o sektoru sociálních podniků
mezi institucemi veřejné správy a nevládními neziskovými
organizacemi představuje největší překážku pro přenos
tohoto projektu a podporu rozvoje sektoru sociálních
podniků v České republice. Víra ve všemohoucí „sociální
stát“ a v jeho schopnost, či dokonce povinnost, postarat
se o všechny své občany může někdy představovat
překážku pro poskytování služeb ze strany sociálních
podniků, protože podobné služby jsou tradičně záležitostí
veřejného sektoru.

Ponaučení pro politické aktéry
• Regiony, kde je sektor sociálních podniků ještě
relativně novou koncepcí, by mohly těžit ze
zkušeností regionů, kde je tato myšlenka již více
rozvinuta.
• Pro zvýšení povědomí o sektoru sociálních podniků
v zemích, kde ještě nebyl rozpoznán potenciál
sociální ekonomie, jsou rozhodující marketingové
iniciativy a veřejné kampaně.
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Revitalizace znevýhodněných částí měst a získávání vstupních investic

Projekt: Síť channel hamburg e.V., Hamburk
Podnikání a inovacím ve znevýhodněných částech měst
může bránit mnoho problémů v oblasti životního prostředí
a infrastruktury. Například zchátralé obytné zóny, oblasti
„brownﬁelds“ a bývalé průmyslové a vojenské lokality
budou pravděpodobně méně podporovat podnikovou
základnu či přitahovat vstupní investice.
Následující případová studie ukazuje, jak síť místních
podniků v Hamburku podpořila fyzickou revitalizaci
znevýhodněné části města a přilákala inovační podniky
do původně zanedbané lokality.

O síti channel hamburg e.V.
Kdo je to
Channel hamburg e.V. je registrovaná síť místních
podniků nacházejících se ve Vnitřním přístavu v
Hamburku-Harburgu, oblasti, která prošla revitalizací a
stala se z ní lokalita přitažlivá pro inovační ﬁrmy. V roce
2005 měla síť channel hamburg e.V téměř 100 členů.
Kde je to?
Stejně jako celá řada městských oblastí v rámci EU, také
oblast doků Vnitřního přístavu Hamburk-Harburg chátrala

v důsledku postupného úpadku odvětví, a to od konce
sedmdesátých let až do současnosti. Oblast měla velmi
špatné image, míra kriminality a nezaměstnanosti značně
převyšovala hamburský průměr.
Co je to?
V období 1990 až 1995 byl vypracován nový rozvojový
plán pro toto území a v roce 1992 byla zahájena přeměna
starých průmyslových areálů. Do roku 2005 se zde usídlilo
80 ﬁrem, které zaměstnávaly 4000 pracovníků v rychle
rostoucích odvětvích, včetně inovační výroby letadel
typu airbus.
Síť místních podniků channel hamburg e.V. dohlíží na
zlepšování infrastruktury v oblasti Hamburk-Harburg,
zatupuje zájmy místních podniků při revitalizaci plochy
Vnitřního přístavu o rozloze 500,000m2 a jeho ústřední
zóny ,channel hamburg‘ o rozloze 40 000 m2.
Organizace se také angažuje v prodeji ploch pro umístění
inovačních podniků, které představují špičku v odvětví
nových technologií v severním Německu.

Jak to funguje?
Objevení pozitivní image oblasti
Objevení pozitivní image bylo pro danou oblast velice
významné z hlediska přeměny dřívějšího místa, kam se
nedoporučovalo raději ani vstupovat, na lokalitu atraktivní
pro inovační podniky a investory. Jedna část Vnitřního
přístavu je v současné době marketingově prezentována
jako ,channel hamburg‘ a její slogan „from ship to chip“
(od lodí k čipům) charakterizuje jak její námořní historii, tak i
budoucnost tvořenou obory špičkových technologií.
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Iniciativu při vytváření image vede organizace channel
hamburg e.V., což je skupina místních podniků sídlících v
této lokalitě, vzniklá v roce 2000. channel hamburg e.V.
propaguje tuto oblast jako nejlepší lokalitu pro inovační
podniky prostřednictvím článků v tisku, veřejných prezentací
na veletrzích a konferencích, vydáváním brožur, magazínů a
informačních bulletinů.
Marketingová strategie úspěšně stavěla na existující směsici
staré a nové ekonomiky v oblasti, na blízkosti technické
univerzity a na speciﬁckém charakteru bývalých doků,
spočívajícím ve střídání nábřeží a kanálů.
Částečně i díky marketingové strategii byly do oblasti
přilákány společnosti náročné na znalosti. Jedná se o ﬁrmy
působící v tak vzájemně odlišných oblastech, jako jsou
technologie pro leteckou dopravu a společenské vědy.
Zastoupeny jsou zároveň jak nově založené malé a střední
podniky, tak i velké mezinárodní společnosti. V roce 2005
se channel hamburg stal sídlem všech strategických
dodavatelů pro konsorcium Airbus.
Podpora přístupu „zdola nahoru“
Model channel hamburg vychází z přístupu „zdola nahoru“;
ve skutečnosti bylo jedním z důvodu úspěšnosti channel
hamburg e.V. to, že její členové – místní podniky – jsou sami
o sobě cílovou skupinou. Proto jsou zdroje použity mnohem
efektivněji – přesně podle potřeb místních podniků.
Fakt, že většina společností v rámci channel hamburg e.V.
má dlouhodobé vazby k místní oblasti (některé z nich jsou
developeři, kteří mají zájem o to, aby byla oblast atraktivní
pro jejich nájemce), podpořil přístup „zdola nahoru“.

Fungovalo by to u vás?
Channel hamburg vychází ze speciﬁckých místních
podmínek. Využívá například několika konkurenčních výhod,
které tato lokalita nabízí – blízkost zdroje znalostí, jakým
je Technická univerzita Hamburk-Harburg; přítomnost
odvětví vyrábějícího airbusy; a poměrně dobrá dopravní
infrastruktura.
Skutečnost, že tato iniciativa je založena na přístupu
„zdola nahoru“ znamená, že nemohla být implementována
rozhodnutím politických aktérů „shora“. Přestože političtí
aktéři nemohou nutit soukromý sektor k realizaci
revitalizačních iniciativ, musí být všude tam, kde je to možné,
podporován přístup „zdola nahoru“, jako v případě channel
hamburg e.V. Místní orgány v Hamburku-Harburgu v
současné době považují channel hamburg e.V. za klíčového
místního aktéra a aktivně usilují o dialog s touto organizací
ohledně revitalizace a marketingu oblasti.
V oblasti podpory iniciativ „zdola nahoru“ mohou také
existovat příležitosti pro agentury veřejného sektoru, a to
usnadněním navazování kontaktů mezi podniky.

Ponaučení pro politické aktéry
• Pozitivní image může zvrátit osud znevýhodněných
částí měst a přilákat investory
• Komplexní přístup funguje nejlépe
• Političtí aktéři mohou podpořit komplexní
přístup usilováním o dialog s místními podniky a
komunitami a pomocí při navazování kontaktů
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Podpora přístupu na trh podnikům ze znevýhodněných částí měst

Projekt: Hidden Art, Londýn
Špatný přístup na trhy a do zásobovacích řetězců může
představovat překážku pro všechny podniky, včetně
inovačních a sociálních podniků. Tato překážka může být
dokonce ještě závažnější pro lidi žijící ve znevýhodněných
částech měst, které mohou být relativně izolované od
zásobovacích řetězců.
Následující případová studie uvádí, jak organizace se
sídlem v Londýně podpořila přístup inovačních podniků
na trhy a do dodavatelských řetězců v odvětví řemesel
a designu.

O organizaci Hidden Art
Kdo je to?
Hidden Art je členskou organizací, která podporuje přístup
londýnských návrhářů na trh a současně umožňuje
společnostem a veřejnosti přístup k originálnímu designu.
60 procent zákazníků Hidden Art tvoří ženy a 20 procent
pochází z menšinových etnických komunit.

Kde je to?
Hidden Art Head Ofﬁce nyní pokrývá celý Londýn,
organizace však má svůj původ ve východní části
Londýna (East London), kde sídlí dodnes.
Co je to?
Hidden Art podporuje návrháře v Londýně, nabízí jim
přístup na trh prostřednictvím internetové platformy pro
vystavování a prodej jejich děl a umožňuje jim výměnu
nápadů v rámci sítě. Hidden Art je obchodní název
neziskové podpůrné organizace Mazorca Projects Ltd.

Jak to funguje?
Přístup na nové trhy
Posláním organizace Hidden Art je propagace a podpora
návrhářů a umožnění jejich přístupu na trh. Pod značkou
Hidden Art jsou tvůrčím podnikatelům poskytovány
možnosti globálně propagovat a prodávat své práce
(velkoobchod i maloobchod) a zůstat v kontaktu s
potenciálními dodavateli, výrobci, poskytovateli jiných
služeb a se spotřebiteli.
Webové stránky Hidden Art například představují
organizaci Designer-Makers’ Directory, která prezentuje
online práce svých členů a pravidelně uvádí novinky,
rozhovory a rozsáhlý portál podpůrných informací a
příležitostí v rámci odvětví. Elektronický obchod Hidden
Art, který zahájil svou činnost v říjnu 2005, kromě toho
prodává online celou škálu výrobků svých členů. Zákazníci
Hidden Art zároveň využívají sítě kontaktů a příležitostí pro
podporu podnikání ušitých přímo na míru.
Za posledních deset let představovala organizace Hidden
Art obrovský přínos pro progresivní návrháře v Londýně.
Iniciativa podpořila více než 1 500 návrhářů v jejich úsilí o
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založení prosperujícího podniku, přičemž více než 900 z
nich bylo tvořeno ženami.
Získávání důvěry
Prostřednictvím celé řady výstavních příležitostí získává
organizace Hidden Art důvěru svých členů. Zavedená
prezentace Hidden Art na designérských akcích v Londýně
a Miláně garantuje, že noví tvůrci budou mít možnost
představit se zahraničním zákazníkům v omezeném počtu
stánků, případně se budou o stánek dělit s jinými kolegy.
Mnoho úspěšných tvůrců z oblasti designu uvedlo do
světa nové produkty právě pod značkou Hidden Art.

Fungovalo by to u vás?
Jednou z pozoruhodných funkcí tohoto modelu je, že je
přenositelný do jiných oblastí prostřednictvím sociální
franšízy. Organizace Hidden Art vyvinula inovativní model
sociální franšízy umožňující distribuci tohoto modelu
do jiných oblastí. Nedávno byla franšíza realizována v
Cornwallu na jihozápadě Velké Británie.
Franšíza je způsob realizace obchodní činnosti, kdy
poskytovatel franšízy (například vlastník ﬁrmy) uděluje
nabyvateli franšízy licenci na ověřené a testované
metody. V soukromém sektoru obvykle poskytovatel
franšízy požaduje periodické platby a procento z hrubého
zisku. Prostřednictvím sociální franšízy byl tento model
přenesen do neziskového sektoru. V rámci modelu sociální
franšízy není pravděpodobné, že by poskytovatel franšízy
požadoval od nabyvatele franšízy platbu. Zde je podstatně
důležitější “sociální zisk”.
S organizací Hidden Art byla uzavřena původní smlouva o
nové sociální franšíze za účelem provozování základních
služeb organizace Hidden Art. Následně je možné vybrat
si dodatečné služby v závislosti na potřebách místních
designérských organizací. Základní služby zahrnují

provozování lokálního satelitu webového serveru Hidden
Art, členské schéma s řadou výhod a pravidelné síťové
a vzdělávací akce. Nabyvatelé franšízy mohou využívat
výhod národní a mezinárodní sítě a zkušeností, jež Hidden
Art nabízí.
Ne všechny oblasti jsou schopny realizovat franšízu
Hidden Art. Franšíza funguje nejlépe, pokud existují
nedostatky ve stávající infrastruktuře podpory podnikání a
rovněž dobře propojená skupina místních partnerů, kteří
mohou společně intenzivně posouvat franšízu směrem
dopředu. Vhodné oblasti vyžadují rovněž potřebné
množství designérských organizací a také základy
odvětvového dodavatelského řetězce.
Přenést lze rovněž podporu inovačního potenciálu ﬁrem
tím, že ﬁrmám umožníme prodávat jejich produkty online
pod společnou značkou (a umožníme jim využívat výhod,
které nabízí propojení přes síť a na míru přizpůsobené
příležitosti k podpoře podnikání).

Ponaučení pro politické aktéry
• Podpora přístupu na trhy a k dodavatelským
řetězcům pro podniky ve znevýhodněných
městských částech s využitím inovativních online
přístupů.
• Iniciativy speciﬁcké pro sektor mohou zajistit,
že podpora podnikání bude lépe přizpůsobena
konkrétním potřebám skupiny zákazníků.
• Uvážení sociální franšízy jako prostředku pro
přenos úspěšných modelů podpory podnikání do
jiných oblastí.
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Poskytování zařízení a pracovních prostor podnikatelských inkubátorů

Projekt: Technologické a inovační centrum ČVUT, Praha
Vyhledání vhodných a dostupných prostor může být
obzvláště problematické u podnikatelů ve znevýhodněných
částech měst. Nově vzniklé podniky, včetně inovačních
obchodních a sociálních organizací, mohou zjistit, že
prostory ve znevýhodněných částech měst mají špatnou
velikost, nacházejí se na špatném místě, nebo jsou pro
zamýšlenou podnikatelskou aktivitu nevhodné.
Níže uvedená případová studie demonstruje, jak
zajišťování pracovních prostor a nabídka podnikatelského
inkubátoru podporuje inovace na území Prahy.

O Technologickém a inovačním centru
Co je to?
Technologické a inovační centrum Českého vysokého
učení technického (TIC ČVUT) podporuje vytváření a růst
inovačních malých a středních podniků. Technologické
a inovační centrum provozuje podnikatelský inkubátor,
v němž má k dispozici přibližně 4 000 m2. Centrum bylo
zřízeno v roce 1991 a bylo prvním svého druhu na území
střední a východní Evropy.

TIC podporuje vytváření a růst inovačních spin-off ﬁrem z
prostředí ČVUT. Tímto způsobem lze na TIC nahlížet jako
na životně důležitého prostředníka při transferu technologií
z ČVUT do světa průmyslu.
Kdo je to?
TIC provozuje České vysoké učení technické.
Kde je to?
Areál TIC se nachází na místě bývalých vojenských ubikací
v Praze-Motole. Lokalita je obklopena velkými sídlišti, která
mají v porovnání s jiným městskými částmi Prahy relativně
nižší standardy, pokud jde o životní prostředí a bydlení.

Jak to funguje?
Poskytování inkubačních prostor
pro malé podniky
Podnikatelský inkubátor o rozloze 4 000 m2 zahrnuje pět
hlavních budov, kde jsou umístěny kanceláře, učebny,
zasedací místnosti, sklady a dílny. Jednotlivá zařízení
inkubátoru se co do velikosti liší. Firma obvykle opouští
prostory inkubátoru po třech letech. V současné době
provozuje svou činnost v inkubátoru sedm inovačních
společností.

© European Community 2006

TIC nabízí svým zákazníkům následující služby: pronájem
prostor k podnikání včetně kanceláří, dílen a skladů,
učeben a konferenčních místností; služby v oblasti
podnikového plánování; podporu v přístupu k ﬁnancování;
informace a poradenství k programům EU a k národním
programům; umožnění zapojení do sítí kontaktů TIC.
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TIC podporovalo převážně technologicky orientované
ﬁrmy z následujících oborů: stavební inženýrství, strojní
inženýrství, elektroinženýrství, dopravní vědy, fyzika a
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jaderná energetika. V období 1991 až 2005 zajišťoval
podnikatelský inkubátor TIC služby pro 66 malých a
středních podniků (z nichž 42 bylo inovačních).
V roce 2006 otevřelo České vysoké učení technické
s podporou švédské společnosti Ikano s.a. nový
podnikatelský inkubátor. Vědecký inkubátor ČVUT,
jak se nový inkubátor nazývá, je rovněž provozován
Technologickým a inovačním centrem ČVUT. Nový
inkubátor je výhodně umístěn v těsné blízkosti areálu
ČVUT v Praze-Dejvicích. Poskytuje zázemí devíti
univerzitním spin-off ﬁrmám, založeným studenty,
absolventy a vědeckými pracovníky ČVUT.
Podpora přenosu znalostí mezi
univerzitou a ﬁrmami
Technologické a inovační centrum podporuje rovněž
partnerství mezi malými a středními podniky a ČVUT,
což usnadňuje transfer technologií a vznik spin-off ﬁrem.
Studenti ČVUT byli seznámeni s možnostmi a výhodami
Vědeckého inkubátoru, což umožnilo zvýšit povědomí o
zakládání nových podniků jako šanci na kariéru. Celkem
23 společnosti, které sídlily ve starším, motolském
inkubátoru TIC, bylo rovněž založeno výzkumnými
pracovníky nebo studenty ČVUT.
Prostřednictvím inkubátoru mohou inkubované ﬁrmy
využívat specializovaných laboratoří a ústavů ČVUT.
Patentové středisko, které je další součástí TIC, navíc
nabízí služby související s ochranou duševního vlastnictví a
průmyslových práv. V roce 2004 bylo sepsáno a podáno
66 národních a 14 mezinárodních žádostí o patent, které
byly podporovány ze strany Patentového střediska.

Fungovalo by to u vás?
Model inkubátoru poskytujícího řadu služeb společnostem,
které se v inkubátoru nacházejí, je v široké míře přenositelný,
a to zejména tam, kde může inkubátor fungovat jako
prostředník mezi znalostními centry (jako jsou univerzity)
a ﬁrmami.
Technologické a inovační středisko vybudovalo svou pozici
na místních konkurenčních výhodách, které nemusí být
k dispozici v jiných lokalitách. Jde například o vysokou
koncentraci výzkumných a vývojových zařízení a osob
s vysokoškolským vzděláním v Praze, nebo o zapojení
ČVUT do projektu.
Nedostatek zájmu univerzit o vytváření zprostředkujících
organizací mezi nimi a podnikatelskou sférou a rovněž
nedostatek inovačních malých a středních podniků
(úspěšnost podnikatelského inkubátoru je závislá jak na
nabídce, tak na poptávce) může být velkou překážkou
přenositelnosti tohoto modelu.
Dalším problémem, pokud jde o přenositelnost, může být
rovněž vyhledání vhodného místa pro inkubátor, ačkoliv je
možné zvážit využití prázdných budov, jako jsou například
vojenské objekty v tomto případě.
Ponaučení pro politické aktéry
• Podnikatelské inkubátory mohou pomoci
začínajícím inovačním podnikům ve vývoji a růstu.
• Umístění podnikatelských inkubátorů ve
znevýhodněných částech měst může pomoci
stimulovat regeneraci těchto lokalit a zároveň zajistit
místním inovačním podnikům přístup k prostorám
pro podnikání.
• Umístění podnikatelských inkubátorů v blízkosti
znalostních center (jako jsou univerzity) pomáhá
podpořit přenos znalostí.
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5. Budoucnost sítě LNet

Změny v proudech ﬁnancování
znamenají, že veřejný sektor má
čím dál tím menší prostředky na
řešení problémů týkajících se
znevýhodněných částí měst, což činí
iniciativy a programy, jako je LNet,
ještě důležitějšími. Cílem našeho
projektu bylo identiﬁkovat a sdílet
inovativní řešení obecných problémů
a fungovat jako katalyzátor pro
výměnu názorů na nejvyšší úrovni
mezi politickými aktéry a odborníky
z praxe. Během tohoto procesu
jsme pomáhali vytvářet spojení
mezi inspirujícími jednotlivci, kteří
pracovali na programech sdílejících
společný cíl, kterým je překonání
znevýhodnění a nabídka pozitivních
a udržitelných řešení pro problémy,
jimž musí čelit znevýhodněné
části měst.
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Všechny závěru projektu LNet budou prezentovány
v Příručce LNet, nazvané „Podpora podnikání ve
znevýhodněných částech měst: Co se osvědčilo?“,
kterou je možno nalézt na webových stránkách projektu
– www.thelearningnetwork.net
Tato příručka bude online formou uvádět všechny příklady
„dobré praxe“, které byly identiﬁkovány během projektu.
To umožní politickým aktérům a odborníkům z praxe z
celé EU poučit se z naší práce. Příručka bude zejména
uvádět úvahy o tom, které strategie a intervence mohou
úspěšně podporovat podnikání, inovace a sociální podniky
ve znevýhodněných částech měst. Dále bude popisovat,
jak lze takové intervence implementovat.
Po vyhodnocení naší práce v závěru projektu jsme došli
k názoru, že práce sítě LNet teprve začala. Tento závěr
vychází z několika faktorů. Politika a strategie ekonomické
a sociální regenerace od úrovně evropské, přes úroveň
národní až po úroveň regionální a místní odráží klíčovou
úlohu přístupů k podpoře dosažení udržitelné a pozitivní
změny ve znevýhodněných oblastech, které jsou totožné
s přístupy sítě LNet. Nejenže tématické zaměření sítě
LNet splňuje priority stanovené na evropské úrovni pro
následující programové období, ale její pracovní metoda
demonstrovala zřetelnou přidanou hodnotu v celé šíři
a hloubce podporovaných změn. Úspěch projektu
LNet při mobilizaci činitelů na různých úrovních politiky
i v odborných kruzích zdůraznil naléhavou potřebu
pokračování takového projektu, nutnost prozkoumání
nových témat a inovativních praktických postupů, jejichž
výsledkem bude udržitelný rozvoj měst.

6. Rejstřík pojmů

Dovednosti
„Pojem ‚dovednosti‘ se vztahuje ke
schopnosti efektivně a pohotově
aplikovat znalosti během výkonu a
ke schopnosti transformovat znalosti
na akci.“

Posun směrem k ekonomii založené na znalostech a
zvýšená ﬂexibilita na trhu práce znamená, že je zvláštní
důraz kladen na jednotlivce získávající během života nové
znalosti a dovednosti.
Na místní úrovni se rozvojové agentury zabývají rozvojem
znalostí a dovedností v souladu s potřebami místních
ekonomik. Zdokonalování znalostí a dovedností může
vést k novému zapojení jednotlivce na trhu práce, což
je životně důležitý prvek sociální inkluze a sociálně
soudržného města. Je to rovněž významný prvek
konkurenceschopnosti města, zejména proto, že ﬁrmy
stále vyšší měrou spoléhají na vysoce kvaliﬁkovanou a
kreativní pracovní sílu.
Městské rozvojové agentury se zabývají řadou problémů
souvisejících s rozvojem znalostí a dovedností, jako je
rozvoj základních dovedností, rozvoj dovedností vyšší
třídy a rozvoj dovedností speciﬁckých pro daný sektor. Na
úrovni městského regionu to přispívá k vyřešení problémů
s nedostatečnou kvaliﬁkací a nedostatečným vzděláním.
K tomuto projektu se vztahují ještě další dvě speciﬁcké
oblasti – rozvoj podnikatelských dovedností a rozvoj
odborných dovedností v oblasti městské regenerace.
Počínaje zasedáním Evropské rady v Lisabonu roku
2000 se evropská politika více zaměřila na celoživotní
vzdělávání. Celoživotní vzdělávání je rovněž hlavním
bodem agendy OECD. Evropský sociální fond je v
posledních 20 letech zásadní komponentou v oblasti
rozvoje dovedností a celoživotního vzdělávání v mnoha
evropských zemích.
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Inovace
„Inovace představují zavádění nových
nebo zdokonalených procesů, produktů
či služeb na základě nových vědeckých
či technických znalostí a/nebo
organizačního know-how.“
OECD

„Inovace je úspěšné využití
nových nápadů.“
Ministerstvo obchodu a průmyslu Velké Británie
Inovace lze deﬁnovat jako proces zdokonalování
prostřednictvím zavádění něčeho nového, jako je
nápad nebo produkt. V obchodním světě lze na
inovace nahlížet jako na úspěšné využití nových
nápadů komerčním způsobem. Zde se tento pojem
může vztahovat jak na nové produkty a služby, tak na
nové procesy, ať už jsou inovační pro celý trh nebo
jsou nové třeba jen pro daný podnik. Pojem se dále
může vztahovat na nové způsoby prodeje stávajících
produktů a na přístup k novým trhům v tuzemsku či
v zahraničí. A co je důležité, inovační může být ﬁrma
v jakémkoli sektoru, nejen ﬁrmy v odvětví špičkových
technologií. Inovace vyžaduje instinktivní schopnost
pochopit požadavky trhu a reagovat na ně, dále
nadčasové myšlení a generování nových myšlenek a
nápadů. Je to rovněž proces trvalé transformace, jejímž
cílem je zajistit, aby konkurenční výhoda byla využita
v maximální míře a aby se podnik vyvíjel v souladu s
místním trhem.
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Stejně jako zakládání nových podniků je i inovace
považována za jeden z klíčových faktorů ekonomického
růstu v Evropě. V případě znevýhodněných oblastí existuje
menší pravděpodobnost, že budou stejně atraktivní a
příznivé coby základna inovačních podniků jako ostatní
oblasti. To může mít negativní vliv na jejich prosperitu a
ekonomický růst.
Innovation Scoreboard je nástroj Evropské komise sloužící
k benchmarkingu v oblasti inovací. Monitoruje inovační
výkonnost členských států EU v souladu s níže uvedenými
indikátory:
•

•

•

•

Lidské zdroje – například podíl absolventů
přírodovědných a inženýrských oborů na celkové
populaci či procento osob zaměstnaných v odvětvích
špičkových technologií a služeb.
Vytváření znalostní základny – například podnikové
náklady na výzkum a vývoj jako procento z hrubé
přidané hodnoty či počet žádostí o patent na 1 000
obyvatel.
Přenos a uplatnění znalostí – například inovace v rámci
malých a středních podniků či podniky zapojené do
inovační spolupráce (jako jsou smlouvy s vysokými
školami o přenosu znalostí).
Výstupy inovačního trhu – například objemy prodeje
produktů nově uvedených na trh.

Investice

Podnik

„Pojem investice se vztahuje k ﬁnančním
prostředkům, které soukromý nebo
veřejný sektor zpřístupňuje ﬁrmám,
sociálním podnikům, komunitám nebo
dobrovolným skupinám za účelem
realizace programů na podporu
podnikové základny ve znevýhodněných
částech měst.“

„Za podnik je považován jakýkoli subjekt
zapojený do ekonomických aktivit, bez ohledu
na jeho právní formu. To zahrnuje zejména
podniky s jedním vlastníkem, rodinné podniky
zapojené do řemesel nebo jiných aktivit, a
dále společenství a asociace pravidelně se
zapojující do nějaké ekonomické aktivity.“

Znevýhodněné části měst čelí značným překážkám,
pokud jde o zajištění investic. Tradiční investice
veřejného sektoru do regenerace jsou čím dál více
omezovány a v mnoha státech se veřejné organizace
obrátily na soukromý sektor, aby maximalizovaly vliv
investic ve znevýhodněných částech měst. Ve stejném
okamžiku začal soukromý sektor rozpoznávat význam
investic do oblastí vnitřního města, kde existuje značný
tržní potenciál, a ﬁrmy projevily nový zájem o účast na
zlepšování místního ekonomického prostředí, protože
to má přímý vliv na jejich výkon.

Evropská komise

„Pozitivní, ﬂexibilní a přizpůsobivý postoj ke
změnám, považující změny za normální a
spíše za příležitost než za problém. K tomu,
aby podnikatel nahlížel na změnu tímto
způsobem, musí mít zdravou sebedůvěru a
musí se umět vypořádat s nejistotou, rizikem
a neznámými věcmi.“
OECD: Deﬁnice podnikatele

Podnikatelé ve znevýhodněných částech měst se
rovněž potýkají s bariérami pro podnikání. Nedisponují
například dostatečnými zárukami a historií účtu
potřebnou pro získání půjček na podnikatelské aktivity.
Inovativní modely ﬁnanční podpory, jaký aplikuje
například Grameen Bank v Bangladéši, mohou
přispět k překonání těchto bariér. Banka poskytuje
úvěry nejvíce znevýhodněným skupinám a vytváří tak
bankovní systém založený nikoli na potřebě záruky,
nýbrž na vzájemné důvěře, odpovědnosti, účasti
a kreativitě.
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Mikropodniky a malé a střední podniky jsou sociálně
a ekonomicky důležité, neboť reprezentují 99 %
všech podniků v Evropské unii, poskytují 65 miliónů
pracovních míst v EU a přispívají k rozvoji podnikání
a inovací. Podpora podniku se stala kritickou
dimenzí místního ekonomického rozvoje, zejména ve
znevýhodněných oblastech. Podnik se stal synonymem
spíše pozitivních a inovačních změn a stavění na
příležitostech, než zaměřování se na odstraňování
nedostatků. Přes všeobecný souhlas s rozhodujícími
vlivy podniků na místní ekonomický rozvoj, a zvláště ve
znevýhodněných oblastech, zůstává potenciál podniků
stále ve velké míře nevyužitý. Podle nedávného
výzkumu nadace New Economics Foundation existuje
jasně identiﬁkovatelná „podnikatelská mezera“ ve
znevýhodněných částech měst, kde je – ve srovnání
s bohatšími částmi – výrazně nižší hustota malých
podniků.xlii
Program OECD pro místní ekonomický rozvoj a rozvoj
zaměstnanosti (Local Economic and Employment
Development) se v posledních letech pokoušel vyřešit
zmíněnou propast zaměřením se na podnikání ve
znevýhodněných částech měst. Program k vyřešení
těchto problémů doporučoval, aby regionální a městská
politika zahrnovala následující cíle:
•
•
•
•
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stavět na místních výhodách a podporovat
místní výhody,
zajistit udržitelný rozvoj – akce vlastněné
komunitou,
globalizace a vytváření klastrů,
regionální vládnutí a soudržnost ﬁrem, jednotlivců a
správních struktur v regionální komunitě.

Podnikání
„Podnikání lze chápat jednoduše jako akt
identiﬁkace a uchvácení nových obchodních
příležitostí.“
OECD

„Podnikání podporuje inovace,
konkurenceschopnost, vytváření pracovních
míst a růst. Umožňuje transformovat nové
inovativní nápady na úspěšné obchodní
počiny v odvětví špičkových technologií
a může aktivovat osobní potenciál
znevýhodněných osob, které si vytvoří
práci sami pro sebe a získají lepší pozici ve
společnosti.“
Evropská komise
Vzhledem k tomu, že většina nových podniků skončí
neúspěšně, je podnikání často složitý a obtížný proces.
Podnikatelské aktivity se velkou měrou liší podle typu
zakládaného podniku a velikosti podniku, který může sahat
od jednotlivých projektů až po velké podniky, vytvářejících
mnoho pracovních míst. Většině podnikatelských aktivit je
však společná schopnost a ochota podnikatele:
•
•
•

organizovat a řídit výrobu (např. zajištění rovnováhy
mezi kapitálem, pracovní silou a pozemky),
inovovat procesy a produkty,
riskovat a hledat příležitosti.

Podpora podnikání

Regenerace

„Podniky potřebují podporu v mnoha
různých oblastech počínaje sestavením
podnikatelského plánu a řízením podniku,
až po právní poradenství a rozvoj
kvaliﬁkace.“

„Regeneraci lze deﬁnovat jako zlepšení
určité oblasti, která upadá z ekonomického,
sociálního i environmentálního hlediska,
prostřednictvím vyváženého multisektorového
přístupu. Cílem regenerace je podpořit
obnovu a obrodu okolí, vytvořit lepší místa
pro práci a bydlení lidí.“

Výsledkem včasného přístupu ke vhodné podpoře
podnikání může být velký rozdíl v procesu zahájení,
vedení a růstu ﬁrmy. To platí obzvláště pro
znevýhodněné části měst, kde ekonomické, sociální
a strukturální překážky brání rozvoji prosperující
podnikatelské základny. Do poskytování takové
podpory je zapojena široká škála organizací z
veřejného a soukromého sektoru, a to jak na národní,
tak i na regionální a místní úrovni. Tyto organizace
jsou aktivní jak v hlavních sektorech, tak i ve stále
specializovanějších sektorech a skupinách v oblasti
podnikání ( například podpora kreativních činností nebo
podpora nezaměstnaných osob).
Podpora podnikání zahrnuje široké spektrum
problémů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

podnikatelské plánování, ﬁremní strategie a
růst podniku,
ﬁnanční inženýrství,
prodej a marketing,
nábor pracovních sil a řízení lidských zdrojů,
dovednosti v oblasti vedení a řízení podniku,
informační a komunikační technologie a používání
elektronického obchodování,
ﬁnanční řízení,
ochrana zdraví a bezpečnost při práci,
prostory a zařízení.

V posledních letech došlo k posunu od fyzické regenerace
území k multisektorovému integrovanému přístupu, jehož
cílem je ve vybudování konkurenční výhody znevýhodněných
částí měst a pomoc těmto čtvrtím stát se dynamickým
jádrem města. Tento posun lze ve smyslu prostředků
deﬁnovat jako přechod od přímé pomoci poskytované
upadajícím průmyslovým sektorům k programům
podporujícím diverziﬁkaci ekonomické základny, investice
do lidí a vytváření a podporu nových podniků.
Na ekonomickou a sociální regeneraci se čím dál více
nahlíží jako na závislou na maximálním využívání stávajících
prostředků a objevování nových prostředků, které jsou
často skryté nebo nejsou využité. Úspěšná regenerace
je taková regenerace, která zajistí vyváženost mezi
ekonomickou konkurenceschopností, environmentální
udržitelností a sociální spravedlností, a která bude
odrážet priority stanovené v rámci lisabonské strategie,
představující rámec EU pro udržitelný ekonomický růst a
konkurenceschopnost.
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Sociální podnik
„Sociální podniky jsou podniky, které
mají primárně sociální cíle a jejichž zisky
jsou převážně reinvestovány do podniku
nebo do komunity, místo aby se řídily
požadavkem maximalizovat zisk ve
prospěch akcionáře a vlastníků. Sociální
podniky řeší široké spektrum sociálních a
environmentálních problémů a působí ve
všech sférách hospodářství.“
Ministerstvo obchodu a průmyslu Velké Británie

Sociální podnik je podnik, jehož cíle a záměry spočívají
primárně v sociální oblasti. I když se stále jedná o podnik,
má sociální podnik speciﬁcký rys – reinvestování svého
zisku do podniku nebo do místní komunity, což mu
umožňuje dosahovat sociálních nebo ekologických cílů.
Sociální podnik funguje tak, aby dosáhl sociálních cílů,
jako je vytváření pracovních příležitostí, vzdělávání nebo
poskytování místních služeb, založených na etických
hodnotách, jako například zvyšování kvaliﬁkace místních
komunit. Výsledkem těchto cílů je „sociální prospěch“
nebo přínos pro společnost.
Principem sociálních podniků, využívajících podnikání k
dosažení veřejného blaha, je myšlenka mít potenciál k
vytvoření silné, udržitelné ekonomiky bez sociální exkluze.
Mnoho sociálních podniků umožnilo jednotlivcům a
komunitám vzájemně spolupracovat s cílem revitalizace
jejich čtvrtí.
Sociální podnik může mít mnoho forem, což často vede
ke zmatenému deﬁnování tohoto pojmu. Formy sociálního
podniku se liší ve smyslu právního statusu a vztahu mezi
komerčními a sociálního aspekty podniku. Může jít o
dobrovolnou společnost, družstvo, vzájemnou společnost
nebo o společnost s ručením omezeným.
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Vládnutí

Vnitřní město

„Výraz vládnutí lze použít k popsání
sociálních, politických, administrativních
a soukromých procesů a systémů, jejichž
prostřednictvím společnost, komunita
nebo organizace funguje.“

j„... strategické místo v jádru významnějších
městských aglomerací, dopravních
a komunikačních sítí, které poskytují
potenciální výhody v neustále se rozmáhající
ekonomii JIT (just-in-time).“

Ve smyslu ekonomického a sociálního rozvoje
je vládnutí (neboli správa) často deﬁnováno jako
skupina činitelů, spolupracujících na utváření a
obhospodařování města, veřejné politiky a městských
služeb. Správa měst zahrnuje řadu aktérů, jako
jsou zvolení zastupitelé, místní komunity, podniky,
nevládní organizace a úřady státní správy. Speciﬁcké
rysy správy měst se liší podle různého institučního a
kulturního kontextu.
Mezi obecné principy dobré správy patří otevřenost,
zainteresovanost a odpovědnost. Tento rámec sleduje
základní princip zapojení veřejnosti do každého
procesu vytváření politiky. To zajišťuje, aby byl proces
otevřený, a aby byl dohled nad ním dostupný široké
veřejnosti.
K popsání provozních dohod mezi orgány, vzájemně
spolupracujími na zajišťování městských služeb, se
v čím dál tím větší míře používá pojem „partnerství“.
Partnerská spolupráce umožňuje efektivní zajišťování
aktivit v rámci omezení daných limitovanými prostředky
a je důležitým prvkem pro pochopení posunu od vlády
k vládnutí.

Michael Porter 1995
Autorem nejpoužívanější deﬁnice vnitřního města je
profesor Michael Porter, který v devadesátých letech
minulého století přispěl k novému hybnému momentu v
průzkumu městských částí, neboť rozpoznal komerční
potenciál vnitřního města.xliii Porterův názor na vnitřní
město zahrnoval jako výchozí bod standardní geograﬁckou
deﬁnici, avšak pro účel prozkoumání tržního potenciálu
oblasti musel doložit podobné konkurenční výhody, jako
je nedostatečně obsloužený místní trh se značnou kupní
silou, která může podporovat mnoho maloobchodních
podniků a dodavatelů služeb.
Vnitřní města se, navzdory jejich potenciálu, často
potýkají se sociálními, ekonomickými, fyzickými a
environmentálními problémy, a jsou charakterizována
nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, nízkými příjmy,
vysokým počtem samoživitelů, nemocných a postižených
osob, spolu s nízkou kvalitou a zhoršováním podmínek
bydlení.
Na jedné straně je nutno rozpoznat příležitosti vnitřních
měst, avšak neméně důležité je přiznat si problémy a
překážky, které brání podpoře podnikání a které je
nutno překonat.
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Znevýhodněné části měst
„Znevýhodnění částí měst je často
synonymem pro trvalé oslabení populace,
což zahrnuje nízkou kupní sílu a nízkou
spotřebu, vysokou míru kriminality, vysokou
nezaměstnanost, úpadek životního prostředí
a veřejné infrastruktury a nízký standard
místního vybavení a služeb.“

Části měst, které oproti zbytku daného města dosahují
výrazně podprůměrných hodnot socioekonomických
indikátorů, mají takovou koncentraci nevýhod, že
nejsou schopné přilákat nebo alespoň udržet adekvátní
podnikatelskou strukturu, která je základem jakéhokoli
ekonomického rozvoje. Strategie zaměřené na vyřešení
tohoto problému se vyvíjejí v čase a sahají od spíše
majetkově orientovaných forem až po formy kladoucí
větší důraz na partnerství a ekonomický rozvoj komunit.
V posledních letech byla v popředí většiny regeneračních
iniciativ na evropské, národní i místní úrovni podpora
podnikání založená na vybudování místních příležitostí a
vytvoření příznivějšího prostředí pro růst podnikání, například
snížením daňových sazeb.
Různé státy vyvinuly širokou škálu metod pro deﬁnování
a identiﬁkaci znevýhodněných částí měst, zejména
ve vztahu k přidělování veřejných prostředků. Většina
států však shodně používá kritéria vztahující se k
socioekonomickým podmínkám, jako je například průměrná
mzda, nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti, znalosti
a dosažené vzdělání, procento populace pocházející z
národnostních menšin a hustota zalidnění.
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