
 
 

 

Projekt « Industrial Communities Network (ICED): Ob čianská 
spolo čnos ť pre Reindustrializáciu Európy » bol založený s pod porou 

Európskej únie v podprograme Európa pre Obyvate ľov" 

 

 

Vzťahuje sa na Program 2 – Podpogram 2.2 "Siete miest" 
 
V rámci projektu sa uskuto čnilo 7 stretnutí: 
 
Stretnutie 1 
Účasť:  akcie  sa zúčastnilo 106 občanov, vrátane 16 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 5 účastníkov z 
Karvinej (Česká republika), 5 účastníkov z mesta Prievidza (Slovensko), 3 účastníci z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 
3 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 4 účastníci z mesta Valjevo (Srbsko) 2 účastníci z mesta Tourcoing 
(Francúzsko), 4 účastníci z mesta Havířov (ČR ), 17 účastníkov Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta 
partner (Poľsko) a 47 ďalších účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto / Termíny:  Táto akcia sa konala v Jastrzębie-Zdrój (Poľsko) od 01/15/2015 do 01/18/2015 
Krátky popis : Stretnutie zástupcov miestnych samospráv, podnikateľov, mimovládnych organizácií a orgánov 
štátnej správy bola venovaná "re-industrializácii európskych miest." Účastníci debatovali o tom, ako proces 
opätovnej industrializácie miest by mal dosiahnuť pokrok, ako vlády môžu podporiť obecné úrady prilákať nových 
investorov. Debata zdôraznila nutnosť diverzifikácie miestnej ekonomiky a vytvorenie dlhodobého plánu rozvoja 
miest. Rokovania sa tiež zaoberali otázkou, poskytnutia primeraného výnosu personálu s novými investormi a 
nastolili otázku, ako prehĺbiť spoluprácu medzi vládami a svetom vedy. Ďalšia otázka riešená v priebehu diskusie 
medzi účastníkmi bolo nedostatočné zapojenie komunity do rozhodovacieho procesu v súvislosti s hospodárskym 
rozvojom mesta. Počas stretnutia v Jastrzebie - Zdroj Účastníci mali možnosť navštíviť jednu z baní uhoľnej 
spoločnosti: uhoľnej bane "Pniówek", a nahliadnuť na moderné technológie odpadového banského metánu a 
minimalizáciu rizika pre životné prostredie spojené s prevádzkou v soľných baniach. 
. 
 
Stretnutie 2 
Účasť: akcie sa zúčastnilo 84 občanov, vrátane 5 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 5 účastníkov z 
Karvinej (Česká republika), 11 účastníkov z  Prievidza (Slovensko), 5 účastníkov z mesta Svit (Slovensko), 3 
účastníci z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 3 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 4 účastníci z mesta Valjevo 
(Srbsko), 4 účastníci z mesta Velenje (Slovinsko) 2 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 5 účastníkov z 
mesta Havířova ( Česká republika ) 17 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner 
(Poľsko) a 20 ďalších účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto/Termíny:  Akcia sa konala v Prievidzi (Slovensko) od 03/18/2015 do 03/22/2015. 
Krátky popis:  Stretnutie bolo venované téme modelu udržateľného rozvoja priemyselných miest v Európe. 
Účastníkom boli predstavené projekty realizované miestnymi organizáciami v meste Prievidza a v jeho regióne. 
Uvedené programy sú zamerané na podporu vzdelávania mladých ľudí v odboroch potrebných pre región, vytváraniu 
komplexných plánov na rekultiváciu post-ťažobných oblastí, ako aj na vývoji ekologických priemyselných odvetví , 
Počas stretnutia sa uskutočnili študijné návštevy: priemyselný park v Prievidzi (West I) a AGRO GTV (využívanie 
geotermálnej vody v rastlinnej výrobe). Okrem toho počas pobytu v Prievidzi, účastníci diskutovali o možnostiach 
zapojenie miestnej komunity k budovaniu pozitívneho imidžu priemyselných miest na príklade Banskej Štiavnice. 
 
Sretnutie 3 
Účasť: akcie sa zúčastnilo 69 občanov, vrátane 5 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 5 účastníkov z 
Karvinej (Česká republika), 4 účastníci z mesta Prievidza (Slovensko), 3 účastníci zo Svitu (Slovensko), 3 
účastníci z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 2 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 3 účastníci z mesta Valjevo 
(Srbsko), 3 účastníci z mesta Velenje (Slovinsko) 20 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 4 účastníci z 
mesta Havířov (Česká republika), 7 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner 
(Poľsko) a 10 ďalších účastníkov (nepriamych). 



 
Miesto / Termíny:  Táto akcia sa konala v Tourcoing (Francúzsko) od 05/07/2015 do 05/10/2015 
Krátky popis:  Stretnutie bolo venované problematike sociálnej zodpovednosti podnikov a spôsoboch jeho použitia 
k stimulácii miestneho hospodárstva. Počas rozpravy bol predložený príklad cezhraničnej spolupráce v regióne 
Lille pre hospodársky rozvoj regiónu Lille-Kortrijk-Tournai Eurométropole. Účastníci sa mohli stretnúť s Ivanou 
Peťovskou, prezidentkou projektu "Európska sieť podnikateľov pre sociálnu zodpovednosť podnikov". Tento 
projekt je príkladom platformy spolupráce medzi podnikateľmi, mimovládnymi organizáciami a miestnymi orgánmi. 
Účastníci mali možnosť zoznámiť sa s činnosťou spoločnosti podieľajúcej sa na realizácii ideológie spoločenskej 
zodpovednosti (projekt L'Union a UTEXBEL). 
Stretnutie 4, 
Účasť: akcie sa zúčastnilo 88 občanov, vrátane 4 účastníci z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 4 účastníci z mesta 
Karvinej (Česká republika), 4 účastníci z mesta Prievidza (Slovensko), 4 účastníci zo Svitu (Slovensko), 3 účastníci 
z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 17 účastníkov z mesta Koceljeva (Srbsko), 15 účastníkov z mesta Valjevo (Srbsko), 
6 účastníkov z mesta Velenje (Slovinsko) 2 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 5 účastníkov z mesta Havířov 
(Česká republika), 8 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner (Poľsko) a 16 ďalších 
účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto / Termíny:  Táto akcia sa konala vo Valjevo / Koceljeva (Srbsko) od 07/16/2015 do 07/19/2015 
Krátky popis:  Stretnutie bolo venované prezentácii myšlienky re-industrializácie miest v krajine mimo Európskej 
únie, svoj potenciál, možnosti a prekážky. Okrem toho sa účastníci mohli zúčastniť stretnutia s miestnymi 
podnikateľmi podieľajúcich sa na rozvoji miestnej komunity, napríklad povzbudzovaním zamestnancov dobrovoľnej 
práce pre miestne komunity (Gorenje). Investori z oboch miest Koceljeva a Valjevo zdôraznili osobitný význam 
posilnenej spolupráce s miestnymi školami, ktoré vzdelávajú ich budúcich zamestnancov. 
 
Stretnutie 5 
Účasť: akcie sa zúčastnilo 67 občanov, vrátane 5 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 5 účastníkov z 
Karvinej (Česká republika), 2 účastníci z mesta Prievidza (Slovensko), 4 účastníci zo Svitu (Slovensko), 16 
účastníkov z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 2 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 3 účastníci z mesta Valjevo 
(Srbsko) 2 účastníci z mesta Velenje (Slovinsko) 3 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 5 účastníkov z Havířov 
(Česká republika), 8 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner (Poľsko) a 12 ďalších 
účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto / Termíny:  Táto akcia sa konala v meste Ibbenbüren (Nemecko) od 09/17/2015 do 09/20/2015 
Krátky popis : Stretnutie bolo venované prezentácii výhod sociálnych inovácií v priebehu štrukturálnych zmien v 
priemyselných mestách. Počas svojho pobytu sa účastníci v Ibbenbüren podieľali spolu so zástupcami miestnej 
samosprávy, univerzít, mimovládnych organizácií a podnikov na rokovaniach a diskusiách conceming potrebu 
spolupráce medzi všetkými sektormi s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť mesta. Účastníkomi boli tiež 
prezentovaný projekt: Regionálny rozvoj miest postihnutých ukončením ťažby uhlia, transfer poznatkov z univerzity 
do firiem; EÚ. Interreg- projekty. Účastníci tiež navštívili Saerbeck, Centrum pre bioenergiu ako príklad dobrej praxe 
v oblasti sociálnych inovácií. 
 
 
Stretnutie 6 
Účasť: akcie sa zúčastnilo71 občanov, vrátane 5 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 2 účastníci z 
Karvinej (Česká republika), 4 účastníci z mesta Prievidza (Slovensko), 4 účastníci zo Svitu (Slovensko), 3 účastníci 
z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 3 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 4 účastníci z mesta Valjevo (Srbsko), 16 
účastníkov z Velenje (Slovinsko) 2 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 4 účastníci z mesta Havířova 
(Slovenská republika) 16 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner (Poľsko) a 8 
ďalších účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto / Termíny:  Táto akcia sa konala v Velenje (Slovinsko) od 12/11/2015 do 11/15/2015 
Krátky popis:  Stretnutie bolo venované diskusii o úlohe kultúry a cestovného ruchu v zavádzaní štrukturálnych 
zmien v priemyselných mestách. Velenje predstavil proces zmeny cez ktorú mesto získalo štatút najviac zelené 
mesto v Slovinsku. Účastníci sa stretli so zástupcami miestnych úradov, škôl a kultúrnych inštitúcií v súvislosti s 
rozvojom cestovného ruchu a rekreácie v meste a okolí.  Boli predstavené možnosti financovania iné ako vládne. 
Mesto tiež predstavila svoj systém na podporu mladých ľudí aby otvorili svoje vlastné podnikanie v zábavnom 
sektore vrátane softvéru. 
 
Stretnutie 7 
Účasť: akcie sa zúčastnilo 75 občanov, vrátane 7 účastníkov z mesta Jastrzębie-Zdrój (Poľsko), 9 účastníkov z 
Karvinej (Česká republika), 5 účastníkov z mesta Prievidza (Slovensko), 5 účastníkov zo Svitu (Slovensko), 3 



 

účastníci z mesta Ibbenbüren (Nemecko), 4 účastníci z mesta Koceljeva (Srbsko), 4 účastníci z mesta Valjevo 
(Srbsko), 3 účastníci z mesta Velenje (Slovinsko) 3 účastníci z mesta Tourcoing (Francúzsko), 8 účastníkov z 
Havířova (Česká republika) 17 účastníkov z Asociácie pre podporu ekonomickej iniciatívy Delta partner (Poľsko) a 
7 ďalších účastníkov (nepriamych). 
 
Miesto / Termíny:  Akcia sa konala v Havířove / Karvinej (Česká republika) od 01/21/2016 do 01/24/2016 
Krátky popis:  Stretnutie bolo venované diskusii o procese opätovnej industrializácie v regióne Karviná-Havířov. 
Osvedčené postupy v rozvoji sociálneho podnikania v Európe boli prezentované na príklade SI siete. Proces 
premeny krajiny bývalej oceliarne (Dolné oblasť Vítkovice) bol predstavený v Centre pre vedu a technológie ako 
príklad dosiahnutie cieľov sociálnej ekonomiky (študijné cesty). 
 


