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PŘEHLED

• Coordination and Support Action (CSA)

• Doba řešení: duben 2019 – březen 2022

• Rozpočet: 1.9 million EUR

• Ko-financované Evropskou komisí (Horizon 2020)

• Koordinátor: WIP Renewable Energies, Německo

• 15 projektových partnerů z 11 zemí

(Řecko, Bulharsko, Ukrajina, Rumunsko, Polsko, 

ČR, Německo, Belgie, UK, Srbsko, Rakousko)



CÍLOVÉ REGIONY
• Southeast Region (BG34), Bulharsko

• Severozápadní Čechy (CZ04), Česká 
republika

• Lužice, Brandenburg (DE40) and Dresden 
(DED2), Německo

• Západní Makedonie (EL53), Řecko

• Horní Slezsko (PL22), Polsko

• Západní region/ Údolí Jiu (RO42), 
Rumunsko

• Kolubara Region, Srbsko

• Donetsk Region, Ukrajina

• Wales (UKL1, UKL2), Spojené království



TRACER CONSORTIUM



JAKÉ JSOU CÍLE PROJEKTU?
• Podnícení a mobilizace představitelů zájmových skupin v 9 evropských 

regionech k diskusi,  sdílení zkušeností, priorit a vizí v oblasti 
transformačních strategií

• Společný vývoj a příprava výzkumně inovačních strategií, podpůrných 
dokumentů v oblasti průmyslu a  nástrojů pro rozhodování

• Posílení spolupráce uhelných regionů uvnitř i mimo Evropu v oblasti 
Výzkumu a Inovací

• Zhodnocení sociálních, environmentálních a technologických výzev

• Analýza a shrnutí příkladů dobré praxe - úspěšných transformačních 
procesů v uhelných regionech (trh práce, financování, zdroje energie, 
rekultivace…)

• Tvorba Metodiky zaměřené na mobilitu finančních zdrojů/investic



CO VÁM MŮŽEME 
NABÍDNOUT?

• Studijní cesty do vzorových regionů (500 
Euro/stakeholdera)

• Poskytnutí metodik a zprostředkování 
poradenství 

• Spolupráce s Evropskou komisí: Smart 
Specialization Platform on Energy, SET Plan 
Implementation Working Groups, EU’s Coal Regions 
in Transition Platform

• Účast na workshopech (březen – duben 
2020)

• Letní škola (červen 2020)



O CO NYNÍ ŽÁDÁME?

• Vyplnění anonymního online dotazníku (zašleme e-mailem odkaz)/možnost 
osobního rozhovoru

- Identifikace bariér rozvoje regionu a možnosti zlepšení situace

- Prezentace překážek úspěšného získání dotací z Evropských strukturálních a 
investičních fondů

- Shrnutí nevýhod ale i potenciálu rekultivovaných ploch

- Sdílení vašich potřeb, připomínek, vizí o budoucnosti kraje

- Zhodnocení slabých a silných stránek běžícího restrukturalizačního procesu

• Účast na workshopech (aktivní i pasivní), letní škole apod.

• Navštívení našeho webu



VÝSTUPY PROJEKTU NA WEBU

WWW.TRACER-H2020.EU 



KONTAKT

DĚKUJI ZA POZORNOST
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