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Abstrakt:
Kombinovaný projekt výstavy a soutěže napomáhá propojovat jednotlivé skupiny obyvatel v regionu
a podporuje jejich spolupráci, vzájemnou komunikaci a staví tak základy pro samostatnější fungování
regionu. Výstava u návštěvníků podněcuje tvůrčí myšlení, jednotlivé doprovodné programy
obohacují nabídku kvalitního trávení volného času obyvatel. Soutěž napomáhá k lepšímu poznání
regionu, rozvoji regionální spolupráce a podpory, spoluvytváří příjemnější prostředí pro život. Více
informací na www.playbroumovsko.cz.
Abstract:
The project is focused on the combination of the exhibition and the competition and helps to connect
the particular groups of the inhabitants in the region and helps them to co-operated. It also supports
the mutual communication and builds the platform for the further independence of the region. The
exhibition encourage the visitors to open their minds to the creativity. Each supporting programs
come up with the offer of more possibilities how to spend the leisure time of the inhabitants. The
competition helps getting know the region better. Moreover, it supports the regional co-operation and
support. Furthermore, it co-creates the better environment for living. More information on
www.playbroumovsko.cz.

Úvod
Kontext tohoto článku vychází z trendu, který bychom mohli nazvat obratem od čistě globálně
orientované ekonomiky na rozvoj ekonomik místních. Tento jev bývá spojován s mnoha faktory
(narůstající riziko dluhové pasti globálního ekonomického systému a jeho růstového imperativu, tzv.
ropný zlom a související energetické otázky, kvalita produktů velkých dodavatelských řetězců atd.),
které podrobně mapují jiní autoři (Heinberg, Hoogendijk, Douthwaite, Hopkins; u nás Johanisová,
Fraňková, Cílek). [2] Společným jmenovatelem je zde efektivnější využívání místního a regionálního
potenciálu sociálního, přírodního a ekonomického rázu, což vede ke zvýšené odolnosti (resilienci)
vůči výše zmíněným negativním jevům a externalitám globalizovaného trhu. Konkrétní kroky v
úspěšném rozvoji lokální ekonomiky lze sledovat v západní Evropě, především na Britských
ostrovech, kde se dlouhodobě pěstuje tradice soběstačných komunit „zdola“ (Todmorden,
Pembrokeshire, Transition Town Totnes apod.).

Na půdě významného britského think tanku New Economics Foundation (NEF) vyvinul ekonom
Justin Sacks metodu, která dokáže na konkrétních číslech ukázat stav cirkulace peněz v dané lokalitě.
V závislosti na počtu kol, která multiplikátor sleduje, lze zmapovat, do jaké míry cirkulují peníze v
dané firmě, obci či širší lokalitě a nakolik z ní odcházejí pryč. Díky průkopnické práci týmu z NEF,
který tuto metodu pilotně testoval v oblasti North Norfolk, tak máme k dispozici účinný nástroj k
indikaci lokálně ekonomického potenciálu daného místa. [3]
Cílem tohoto článku je ukázat aplikaci metody lokálního multiplikátoru na pilotní realizaci projektu
regionální spotřebitelské soutěže Region oSOBnĚ v oblasti Broumovska během období březen 2014
– únor 2015.
1. Lokální multiplikátor LM3
Metoda lokálního multiplikátoru vychází z myšlenky, že čím déle určitý objem peněz obíhá v dané
lokalitě, tím větší ekonomický přínos to pro ni má. V případě, že daná lokalita nedisponuje
dostatečným lokálně ekonomickým potenciálem (místní původ produktů a služeb a jejich místní
odběratelé), peníze odsud opět rychle odtečou, což má ve svém důsledku především sociální dopady.
Samotný pojem ekonomické multiplikace má svůj původ v makroekonomii. Jak uvádí ve své práci
Miloslav Došek, [1] lokální multiplikátor (LM) je výsledkem převedení keynesiánských
makroekonomických poznatků na půdu mikroekonomie, kdy myšlenka multiplikace důchodů v
regionálním měřítku (regionální multiplikátor) je převedena na jakékoliv lokální výdaje sledovaného
subjektu. Míru a cestu těchto výdajů lze sledovat v závislosti na požadovaných výsledcích u jedno a
vícekolových měření od firemního hospodaření po úroveň lokální ekonomiky vybraného místa. Praxe
zahraniční (NEF) i tuzemské (Jerglová, Uhlířová, Došek) aplikace metody LM ukazuje, že k účelu
zmapování vztahů v rámci lokální ekonomiky je vhodný tříkolový model lokálního multiplikátoru,
LM3. [1,3]
1.1 Příklad výpočtu
Metoda LM3 mapuje první tři kola (úrovně) útrat sledovaných peněz. Pro ilustraci použijme příklad,
který jsme publikovali v periodiku Obec a finance. [5]
Představme si fiktivní lokální firmu Novák a syn, jejíž počáteční příjem za pololetí činí 1 200 000,Kč. Celkové zjištění této sumy představuje první kolo. Následující druhé kolo spočívá v určení
objemu z celkového počátečního příjmu, který byl utracen lokálně (v našem případě 700 000,- Kč,
zbylých 500 000,- Kč odešlo mimo zkoumanou lokalitu). Třetí kolo pak opět sleduje cestu oněch
700 000,- Kč analýzou útrat zaměstnanců a dodavatelů naší firmy, mezi něž tato částka zamířila.
Ukázalo se, že lokálně bylo utraceno opět celých 400 000,- Kč. Finální hodnotu LM3 získáme
součtem jednotlivých částek utracených lokálně (včetně počátečního příjmu), přičemž výslednou
sumu vydělíme výší počátečního příjmu: LM = (LM1+LM2+LM3)/LM1. V našem případě tedy
získáme hodnotu LM=1,9, což představuje relativně vysoký LM typický pro místní farmy. Naopak
např. stavební firmy vykazují dle NEF spíše nižší hodnoty. [1]

Obrázek 1: Metoda LM3 – příklad výpočtu

Zdroj: vlastní konstrukce

2. Regionální spotřebitelská soutěž na Broumovsku
Jako jeden z mnoha způsobů oživení povědomí a zájmu o místní produkci, což představuje klíčový
krok k nastartování prosperující lokální ekonomiky, představujeme koncept Region oSOBnĚ, který
byl pilotně realizován spolu s interaktivní výstavou Orbis Pictus PLAY v regionu Broumovsko
během období 28. 3. 2014 – 28. 2. 2015. [4,6]
Obrázek 2: Loga soutěže

Zdroj: [8]

„Jedná se o první projekt svého druhu v tuzemsku, který v sobě spojil hned několik faktorů majících
vliv na život v regionu. Tím prvním je kulturně-vzdělávací rozměr samotné interaktivní poučné
výstavy, která přilákala více než 35 000 návštěvníků,“ sdělil Ctirad Hemelík z platformy ProRegiony.
Díky dotaci Nadace Karla Janečka měli školáci a studenti ZŠ a SŠ Královéhradeckého kraje vstup
zdarma. Druhý faktor je již zmiňovaný přínos lokální ekonomice díky regionální spotřebitelské
soutěži (zde Broumovsko oSOBnĚ – srov. web Play Broumovsko). [7,8]
Princip soutěže spočívá v zapojení místních poskytovatelů produktů a služeb do sítě míst, v nichž lze
za útratu min. 100,- Kč získat unikátní etiketu. Tyto etikety pak účastník vlepuje do herní mapy,
kterou získá ke vstupence na soutěž (zde vzniká vedle marketingové podpory klíčové propojení obou
akcí), s níž obdrží zároveň etiketu výstavy (ta je spolu s etiketou z návštěvy broumovského kláštera
pro soutěž povinná). Podle počtu takto nasbíraných etiket se lze zapojit do jedné z kategorií cen, o
něž se soutěží (hlavní cenu představoval osobní automobil). Tyto ceny pak opět pocházejí z místní
produkce. Hodnota při propočtu LM soutěže převýšila 35 mil. Kč. Při střízlivých odhadech a
marketingovém zaměřením přímo na soutěž by se mohla hodnota LM vyšplhat až na 120-150 mil.
Kč a to už je výsledek, který by dokázal pozitivně ovlivňovat ekonomiku mikroregionu jako celku.

Obrázek 3: Hrací karta 99 + 1 míst k regionální spotřebitelské soutěži Broumovsko oSOBnĚ

Zdroj: [8]

Záštitu nad akcí převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a prostory pro výstavu
poskytl největší zaměstnavatel v regionu, textilní závody Veba a.s. Společně s Agenturou pro rozvoj
Broumovska, která se na realizaci projektu velkou měrou podílela, se doplňuje trojice zástupců
místní samosprávy, soukromého a neziskového sektoru, jejichž spolupráce představuje další klíčový
faktor v cestě k prosperujícímu regionu.
Obrázek 4: Lékárna v Broumově – účastník regionální spotřebitelské soutěže

Zdroj: vlastní foto
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