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Díky projektu ERDI z pohledu regionálního partnera došlo: 

 

• ke sdílení principů bioekonomiky napříč regiony/subjekty 

• k ověření vhodnosti dlouhodobého přístupu při rozvoji konkrétního 

venkovského regionu 

 

 
DLOUHODOBÝ KONCEPT REGIONU     KONCEPT ERDI 

Železnohorský region – výjimečný  

nejen z hlediska pestrosti 

geologického utváření, ale i z hlediska 

vývoje lidské činnosti, která je úzce     

s přírodou spjata a převtěluje se do 

tradic a řemesel lidí místního kraje. 

= 

Zdroj: www.erdiproject.eu 



 

 

Spojitost cílů projektu ERDI a regionálního partnera: 

 

• Provázání vzdělávání s praxí 

• Nastavení odpovídajícího vzdělání s ohledem na vývoj a potřeby 

pracovního trhu regionu 

• Dostupnost vzdělávání 

• Nové formy vzdělávání 

• Tvorba a posílení regionálních partnerství a vzdělanostních aliancí  

 



 

 

Aktivity regionálního partnera v rámci naplnění cílů: 

 

• Provázání vzdělávání s praxí 

Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Pardubice: 

1) tématické akce pro studenty: přednášky, konference 

2) tématické provázání teoretických poznatků studentů s praxí: zapojení 

odborníků z regionu do zpracování studentských prací, studentské stáže v 

regionu, nabídka odborných exkurzí do regionu, pracovní nabídky z regionu 

 
Související aktivity v regionu k danému cíli: 

Programy pro školy (odborné exkurze v regionu pro žáky a studenty MŠ, ZŠ, SŠ) 

Konzultační střediska Univerzity III.věku (vzdělávací přednášky pro aktivní seniory, 

kteří se následně mohou zapojit do aktivit regionu) 

Místní akční plány (dokumenty k nastavení strategického plánování pro zřizovatele 

školských zařízení, školské subjekty MŠ, ZŠ, aktivity pro pedagogy, veřejnost, rodiče, 

děti, provázanost na mimoškolní aktivity v regionu) 

 

 



 

 
UNIVERZITNÍ TEORIE x REGIONÁLNÍ PRAXE 



 

 

Aktivity regionálního partnera v rámci naplnění cílů: 

 

• Nastavení odpovídajícího vzdělání s ohledem na vývoj a potřeby 

pracovního trhu regionu 

Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Pardubice: 

1) plošné dotazníkové šetření v regionu nad rámec projektu ERDI 

2) příklady dobré praxe v rámci projektu ERDI 

 
Související aktivity v regionu k danému cíli: 

Publikace Lokální ekonomika (osvěta přínosu principů bioekonomiky pro region a 

jeho obyvatele, vč. podnikatelů) 

Dny Železnohorského regionu (možnost návštěv firemních areálů pro studenty, 

veřejnost) 

Databáze subjektů a aktivit v regionu (informační zdroj o potřebách a zdrojích 

regionu) 



 

 
UNIVEZITNÍ SPOLUPRÁCE NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI 



 

 

Aktivity regionálního partnera v rámci naplnění cílů: 

 

• Tvorba a posílení regionálních partnerství a vzdělanostních aliancí  

Rozvoj, funkčnost a propojování regionálních partnerství v jakékoli oblasti 

je základní podstatou činnosti MAS: 

1) spolupráce se školskými subjekty od MŠ po VŠ (programy, exkurze, strategické 

plánování) 

2) spolupráce s podnikateli a neziskovými organizacemi (systém odbytu lokální 

produkce, osvěta o systému, vzdělávací akce o lokálních zdrojích) 

3) spolupráce s veřejnou správou (obce součástí organizační struktury MAS, 

provázanost realizovaných akcí obcích s MAS, provázanost veřejné a státní správy) 

4) spolupráce s veřejnými institucemi a odbornými asociacemi (Národní síť 

MAS ČR, Asociace regionálních značek ČR, Pardubický kraj, Magistrát města Pardubic, 

Hospodářská komora, Agrární komora, Celostátní síť pro venkov, aj.) 

5) zapojování občanů do aktivit v regionu (Dny Železnohorského regionu, systém 

lokální produkce) 

 



 

 

KONFERENCE 6.4.2017 



 

 

Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů – konference 6.4.2017 
Cíl konference: v rámci partnerství nastavit dialog o praktickém, nikoli 

teoretickém rozvoji regionu 

 
PROGRAM KONFERENCE: 

• INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY V REGIONU 

Bioekonomika-princip funkčních regionů 

Projekt ERDI-východiska regionální spolupráce 

Výzvy digitálního věku v rozvoji sídel a regionů 

• MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN – NOVÉ FORMY SPOLUPRÁCE SUBJEKTŮ  

Formy naplnění principů spolupráce (škola, obec, region) 

Prezentace forem přístupu ke zpracování strategických dokumentů 

komunitní formou 

• VZDĚLÁNÍ VERSUS PRAXE 

Jak se zaměstnavatelé vyrovnávací s nedostatkem kvalifikované pracovní síly 

v oboru 

Spolupráce města, střední školy a zaměstnavatele - místní firmy 

 



 

 

Systém lokální ekonomiky a její přínos pro 

celkový rozvoj regionu 
Princip lokální ekonomiky s cílem rozvoje místní komunity 

Princip „myslím lokálně – chovám se ekonomicky“ 

Bioekonomika aneb udržitelnost nade vše 

Mimoškolní či celoživotní vzdělávání v Železnohorském 

regionu dle principů bioekonomiky 

Český systém kvality služeb 

Cestovní ruch = nedoceněný potenciál lokální ekonomiky  

I „lokální“ ekonomika musí mít a ctít pravidla 

  

Jak začít, jak se zapojit a jak se rozvíjet 
Jak začít 

Jak se zapojit 

Jak se rozvíjet 

Formy podnikání a aktivit v lokální ekonomice 

Výběr ze základních pojmů lokální ekonomiky  

  

Finanční zdroje na rozvoj lokálního podnikání  
Jak zhodnotit, zda využít dotační podporu či investovat 

vlastní zdroje? 

Vhodné finanční zdroje pro oblast lokální ekonomiky 

  

Příklady z praxe 
Rodinná farma bratří Navrátilů, Kraskov 

Areál palírny a pivovaru Jaroslava Kutílka, Žlebské 

Chvalovice 

Přírodní sirupy, extra džemy a povidla Michaely 

Naumecové 

EKOfarMA Horecký dvůr manželů Markových 



 

 

Bioekonomiku v regionu rozvíjíme citlivou kombinací mnoha kroků: 
• cílenou a dlouhodobou osvětou - co region potřebuje a co nabízí, jaké jsou jeho zdroje 

• celospolečenskou diskuzí o důležitosti každého oboru lidské činnosti v daném regionu 

• spoluprací rodiny, místních zaměstnavatelů a škol na všech úrovních od MŠ po VŠ 

Je vhodnou cestou, kdy školky a školy spolupracují s místní komunitou a některé 

z volnočasových aktivit či mimoškolního vzdělávání směřují k osvětě tak, aby si už malé dítě 

přirozeně osvojovalo potřeby a zdroje místa, kde žije.  

JENOM TAK JE DÁNA MOŽNOST, ŽE SI STŘEDOŠKOLSKÉ A POZDĚJI 

VYSOKOŠKOLSKÉ STUDIUM BUDE ŽÁK A STUDENT VYBÍRAT DLE ODBORNÝCH 

POTŘEB A MOŽNOSTÍ SVÉHO REGIONU.  

…povídat si, naslouchat, respektovat, využívat poznatky partnerů… i díky ERDI 



Děkuji za pozornost 

Za tým Železnohorského regionu 

Kateřina Korejtková - koordinátor aktivit MAS, manažer projektu ERDI 


