Newsletter 2
Shrnutí newsletteru č. 2 PIMMS CAPITAL, který je v plné anglické verzi dostupný na www.pimms-capital.eu

Newsletter č. 2 podává informace o první fázi projektu PIMMS CAPITAL, výběru a přizpůsobení dobré
praktiky. Detailnější informace jsou rovněž dostupné na webových stránkách projektu.
PŘIPOMENUTÍ!
Před tím, než byl projekt zahájen, partneři vybrali 14 dobrých praktik, nabízených 7 z 12 regionů,
zapojených do projektu. Tyto dobré praktiky byly popsány obecně, takže každý partner musel na
studijní cestě zjistit, které specifické prvky dobré praktiky je nezbytné detailně prostudovat a jak je
adaptovat na místní podmínky ve svém regionu.
VÝBĚROVÝ PROCES
„Až uvidím, uvěřím“: během ledna – června 2011 bylo realizováno 14 studijních návštěv a další 4 na
podzim. „Exportující regiony“ přivítaly celkem 35 delegací (191 návštěvníků) – tj. 2,5 delegace (14 osob)
na 1 návštěvu.
Zapojení vhodných osob: mnoho různých organizací je zapojeno v zajišťování udržitelné dopravy, proto
je podstatné, aby se kompetentní lidé účastnili studijních návštěv. 100 (52%) z celkového počtu
návštěvníků byli označeni jako klíčové osobnosti s rozhodujícím vlivem v regionu. 90 účastníků (47%)
byli z ne-partnerských organizací, jako např. poskytovatelé veřejné dopravy, zástupci místní
samosprávy, atd.
Zaměřit se na podstatné: Každá regionální delegace se mohla při studijní návštěvě zaměřit na své
specifické a předem definované oblasti zájmu. Ve zprávě z cesty pak partneři analyzovali, co viděli a
poznali, a které aspekty dobré praktiky by bylo možné převést do svého regionu a definovali klíčové
podmínky, které je nutné odstranit/překonat/naplnit, aby se daná praktika dala v daném regionu
realizovat (tzv. „klíčové faktory úspěchu“) Ve zprávách ze strany účastníků identifikováno celkem 223
„relevantních aspektů“ a 169 „kritických faktorů úspěchu“ bylo identifikováno.
PŘIZPŮSOBENÍ
Rozhovory s experty. Druhá etapa byla řízena všemi 12 regiony, kteří vystupovali jako „importéři“.
Každý region zorganizoval „Importní Workshop“, kam byli pozváni relevantní regionální partneři a
experti z „exportujících regionů“, aby diskutovali o možnostech pro přenos dobrých praktik zjištěných
v rámci studijních cest.
Rozhovory se stakeholdery. Celkem 401 osob (vč. 61 expertů) se zúčastnilo 12 workshopů. V průměru
se každé akce zúčastnilo 5 expertů, dále 28 „lidí z regionu“, z čehož 9 osob na úrovni klíčových
regionálních spolurozhodovatelů a 14 osob bylo z ne-partnerských organizací.
Výsledky. „Importní workshop“ přispěl všem partnerům v regionu k vyjasnění si, co by mělo být dále
zahrnuto v jejich Regionálních akčních plánech, aby se staly konkrétním návrhem pro přenos
identifikovaných dobrých praktik za pomoci regionální politiky EU a strukturálních fondů.
Další podrobnosti najdete v anglické verzi Newsletteru 2 a na stránkách: www.pimms-capital.eu.

PIMMS CAPITAL je dvouletý projekt, financovaný
z programu Evropské komise INTERREG IVC. 12 regionů
plánuje přenést osvědčené postupy v udržitelné dopravě
do svých ERDF Operačních programů. PIMMS CAPITAL
je také členem sítě Fast Track, která je součástí iniciativy
Evropské komise „Regiony pro hospodářskou změnu“.
Vedoucím partnerem projektu je veřejná dopravní
organizace ve Frankfurtu traffiQ.
Program meziregionální spolupráce INTERREG IVC, financovaný Evropským fondem pro regionální rozvoj, pomáhá evropským
regionům spolupracovat, sdílet zkušenosti a osvědčené postupy v oblastech inovací, znalostní ekonomiky, životního prostředí a
prevence rizik. Kromě 302 mil. EUR určených na financování projektů, jsou k dispozici také znalosti a potenciální řešení
z evropských regionů.

