Proč je dobré znát Brusel?
2013

PhDr. Vendula Raymová
Jednatelka společnosti Bohemia EU Planners, s.r.o.
Kancelář Brusel – Praha
www.bohemiaeuplanners.eu
www.facebook.com/BohemiaEUPlanners

PRŮVODNÍ KOMENTÁŘ:
1.

Stručný výklad Strategie EVROPA 2020
1.
Evropa potřebuje inteligentní a udržitelnou ekonomiku, která podporuje sociální
začleňovaní
2.
2000 – Lisabonská strategie - 2010 – Strategie Evropa 2020
3.
Cíl: dosáhnout nového růstu v příštím desetiletí ( EU a vlastní cíle členských států EU)
4.
Cílené sektory: zaměstnanost, inovace, vzdělávání, sociální začleňování, změny klimatu,
energetika (v těchto oblastech stanoveno 5 hlavních cílů EU Strategie)
5.
Pokrok je monitorován ve 3 oblastech: makroekonomické ukazatele, strukturální
reformy, veřejné finance – snížení státního dluhu a rozpočtového schodku

2.
3.

Strategie Evropa 2020 – hlavní hospodářská reformní agenda EU
Evropská komise předložila v rámci strategie Evropa 2020 sedm stěžejních iniciativ, z nichž se
každá
zabývá specifickými otázkami a obsahuje opatření pro jednotlivé oblasti t.j.
1.
Digitální agenda pro Evropu,
2.
Mládež v pohybu,
3.
Unie inovací,
4.
Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace,
5.
Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa. Evropský příspěvek k plné zaměstnanosti,
6.
Evropská platform pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro
sociální a územní soudržnost,
7.
Evropa účinněji využívající zdroje energie.

4.

PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014+
Rozvojové priority ČR pro kohezní politiku EU po roce 2013
4. Zaměření a vztahy mezi národními rozvojovými prioritami 2014+

4.1 Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky (ve schématu Konkurenceschopnost)
Růst konkurenceschopnosti České republiky v evropském a světovém kontextu musí být založen na
dlouhodobě
udržitelném
posilování
konkurenceschopnosti
podnikatelského
sektoru.
Konkurenceschopnost firem bude postavena na čtyřech základních pilířích:
• Podpora podnikání
• Podpora prosazování inovací a výzkumu a vývoje
• Fungující trh práce
• Rozvoj vzdělávání

Zdroj: www.mmr.cz

Evropská komise uvádí:
„Malé a střední podniky jsou hlavní ekonomickou silou Evropy. ........Pomáhat jim lépe využívat svůj
potenciál na celosvětové scéně je jasnou prioritou pro podporu konkurenceschopnosti a vytváření
pracovních míst.“ uvedl místopředseda Evropské komise a komisař odpovědný za průmysl a podnikání
Antonio Tajani.
ROK 2013 ROKEM JEDNÁNÍ EVROPSKÉ KOMISE A VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EU o nastavení
programovacího období 2014+.

PODPORA STANOVENÝCH PRIORIT ČESKÉ REPUBLIKY.

Zdroj: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm

PŘENESENÍ A PODPORA INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI A ZNALOSTI O PROJEKTOVÝCH
AKTIVITÁCH Z KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMŮ EU
(PŘÍMÉ ZDROJE V BRUSELU)
Česká republika - čerpání ze strukturálních fondů:
Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti (FS) patří
mezi fondy EU. Cíle kohezní politiky EU (též známá jako politika hospodářské a sociální soudržnosti) jsou
naplňovány prostřednictvím nástrojů, kterými jsou strukturální fondy ESF a ERDF a dále Fond soudržnosti.
Základní rozdíl mezi strukturálními fondy a Fondem soudržnosti spočívá hlavně v podporovaných
aktivitách. FS je určen jen pro podporu velkých projektů v oblasti dopravy a životního prostředí a využít jej
mohou jen státy, které nepřekročí 90 % průměru HNP ostatních států. Základní rozdíl mezi ESF a ERDF
spočívá v typu podporovaných intervencí, ESF je určen pro neinvestiční akce (např. školení), naopak ERDF
podporuje investiční, infrastrukturní projekty.
Brusel – čerpání z komunitárních programů:
Tato specificky zaměřená skupina programů slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných
problémů členských i kandidátských států EU v oblastech, které přímo souvisejí s politikami Společenství.
Jsou financovány z rozpočtu EU, a to formou grantů. Podporované projekty jsou z oblasti vzdělávání, vědy
a výzkumu, kultury, podpory malého a středního podnikání, rozvoje dopravní a energetické infrastruktury,
informační společnosti a mnoha dalších. Na tyto programy se nečerpají finanční zdroje ze strukturálních
fondů EU.

Granty na web stránce Evropské komise – EU politiky
The Commission makes direct financial contributions in the form of grants in support of projects or organizations
which further the interests of the EU or contribute to the implementation of an EU programme or policy.
Interested parties can apply by responding to calls for proposals.

Agriculture, fisheries and foods
•
•
•
•
•
•

Animal welfare
Aquaculture
CAP
CFP
Plant health
Rural development

Culture, education and youth
•
•
•
•
•
•

Audiovisual and media
Culture
Education and training
Interpretation
Sport
Youth

Příklad ---- Open Call for Proposals ---- EAC/S01/2012 –
Pilot project for the development of sector skills
alliances (Erasmus for All)

Business
•
•
•

Climate action
Competitiveness
Enterprise and
Industry
Free movement
Internal market
SMEs

•
•
•

Economy, finance and tax
•
•
•
•
•

Competition
Economy
Fight against fraud
Financial services
Taxation and custom
union

Employment and social rights
•
•
•

Employment
European Social Fund
Social affairs and
equal opportunities

Environment, consumers and
health
•
•
•
•
•

Consumers
Environment
Health
Maritime policy
Sustainable development

Energy and natural resources
•
•
•
•

Climate action
Energy
Intelligent Energy Europe
Trans-European networks

External relations and foreign affairs
•
•
•
•
•
•
•

Common Foreign Security Policy
Cooperation
Development
Enlargement
External trade
Foreign policies
Humanitarian aid

Justice, home affairs and citizens'
rights
•
•
•
•
•

Citizenship
Fight against fraud
Immigration
Justice
Security and Fundamental
Rights

Science and technology
•
•
•

Audiovisual and Media
Information Society
Research

Other
•
•
•
•

Communication
Multilingualism
Interpretation
Statistics

Zdroj: http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm

Regions and local development
•
•
•

Disaster assistance
Regional Development
Fund
Regional policy

Transport and travel
•
•
•
•

Shifting freight from roads
Tourism
Trans-European networks
Transport

Komunitární programy
Komunitární programy jsou finančním nástrojem Evropského společenství, které jsou financovány přímo
z evropského rozpočtu. Jejich cílem je podpořit mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých
členských zemí v oblastech, které přímo souvisejí s evropskými politikami. Stejně jako v případě
operačních programů financovaných ze strukturálních fondů jde o programy víceleté.
Na rozdíl od operačních programů je spravování komunitárních programů a příprava konkrétních výzev
zpravidla v pravomoci Evropské komise. Existují však výjimky, například u programů Celoživotní učení
nebo Mládež v akci, které jsou implementovány přímo v členské zemi prostřednictvím národní
agentury (v případě zmíněných programů jde o agentury zřízené MŠMT – Národní agenturu pro
evropské vzdělávací programy a Českou národní agenturu Mládež). Ostatní programy mají v členských
zemích pouze své kontaktní místo u gestora programu (např. 7. rámcový program pro výzkum a vývoj
má v ČR kontaktní místo na Ministerstvu školství, program Kultura 2007 na Ministerstvu kultury).
Komunitární programy se od operačních programů z pohledu žadatelů liší v několika ohledech – zatímco
v případě operačních programů jsou žadatelé zpravidla z jedné členské země, projekty podané
v rámci komunitárních programů zahrnují subjekty z více členských zemí. Projekty úspěšných žadatelů
musí navíc v případě komunitárních programů obstát v mezinárodní konkurenci, zatímco v případě
operačních programů mezi sebou soutěží pouze subjekty z dané členské země.

Konkrétně se jedná o následující programy:
•
•

•
•
•
•
•

7. rámcový program pro výzkum a vývoj – z jeho rozpočtu plyne podpora na vědeckotechnické granty,
vědeckou spolupráci a mobilitu vědeckých pracovníků. Kontaktním místem programu je v ČR Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Celoživotní učení – z tohoto programu je podporována výměna, spolupráce a mobilita mezi vzdělávacími
systémy a systémy odborné přípravy. Program tvoří čtyři podprogramy:
o Comenius – program zaměřený na podporu předškolního a školního vzdělávání (do středoškolské
úrovně)
o Erasmus – program zaměřený na výměnu vysokoškolských studentů a pedagogů
o Leonardo da Vinci – program zaměřený na podporu odborného vzdělávání a přípravy
o Grundtvig – z programu je podporováno vzdělávání dospělých a celoživotní učení
o Součástí programu celoživotního je dále Průřezový program a program podpory vzdělávání v oblasti
evropské integrace Jean Monnet.
Mládež v akci – program podporuje výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity,
zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci
s partnerskými zeměmi EU, apod.
Kultura 2007 – podpora mezinárodní mobility umělců, uměleckých děl, podpora mezikulturního dialogu.s
MEDIA 2007 – podpora evropského filmového průmyslu, propagace evropských filmů ve světě
Solidarita a řízení migračních toků – podpora zavádění integrovaného řízení na vnějších hranicích EU a
podpora implementace společné azylové a migrační politiky. V ČR je kontaktním místem tohoto programu
Ministerstvo vnitra ČR.
Bezpečnost a ochrana svobod – zajišťování účinné spolupráce v oblasti boje proti zločinu a terorismu a
posilování prevence před těmito jevy. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo vnitra ČR.

•
•
•
•

•

•

•
•
•

Transevropské sítě (TEN) – podpora rozvoje komunikační, energetické a dopravní
infrastruktury. V ČR je kontaktním místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR.
Marco Polo II – program na omezení dopravních zácep, zlepšení fungování nákladní dopravy
z hlediska dopadů na životní prostředí, podpora nákladní přepravy, logistiky, apod.
Galileo – vytvoření a provoz globálního družicového navigačního systému Galileo.
Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - podpora inovací včetně
ekoinovací, podnikání, informačních a komunikačních technologií a energetiky - 60 % rozpočtu
je určeno malým a středním podnikům. X EK Erasmus program pro začínající podnikatele,
1.2.2013 ČR
Customs a Fiscalis – z programu Customs je financována podpora modernizace celní
legislativy a iniciativa e-customs umožňující elektronické zpracování dat; program Fiscalis je
zaměřen na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu. V ČR je kontaktním
místem tohoto programu Ministerstvo financí ČR.
Progress – podpora znalostí a chápání situace v členských státech; podpora a sledování
provádění právních předpisů Společenství a cílů politik, Společenství v členských státech a
hodnocení jejich účinnosti a dopadů; zvyšování povědomí zainteresovaných stran a široké
veřejnosti o politikách a cílech Společenství apod. V ČR je kontaktním místem tohoto
programu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
LIFE + - podpora projektů v oblasti životního prostředí.
Zdraví (program HEALTH+) – podpora projektů v oblasti zdravotnictví, šíření informací mezi
občany.
Evropa pro občany - program na podporu mezinárodních projektů měst, obcí a organizací
občanské společnosti, které podporují mobilitu občanů a aktivní evropské občanství. V ČR je
gestorem Úřad vlády, odbor informování o evropských záležitostech.

Zdroj: www.euroskop.cz

FORMY NADNÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A TVORBA PARTNERSTVÍ
Historie partnersearch, vstup do formy nadnárodní spolupráce, členství v konsorciu, tvorba
partnerství
Příklad projektový záměr – partnersearch
Od: XXX
Datum: 01.10.2010 15:28
Kopie: XXX
Předmět: Partnerseach Comenius, Primary School, Norway.
Primary school is located in the southern part of Norway and they are looking for partners in rural areas in
Europe.
Resume: Primary school in Southern Norway is looking for primary school partners across Europe for a Comenius
project.

The project should focus on developing better and more effective learning/teaching strategies for pupils in
primary schools.
For more information and contact details please read attachment.
Kind regards,
Project Officer

Programy EU – projekty jako nástroje změny – tvorba projektů
Úvod do pilotního projektu z programu Evropské komise – Erasmus for ALL
„Investice do vzdělávání a odborné přípravy je tou nejlepší investicí, jakou můžeme pro budoucnost Evropy
udělat.. Musíme také více investovat do zlepšení kvality vzdělávání a odborné přípravy na všech úrovních,
abychom se mohli srovnávat se světovou špičkou a abychom zajistili více pracovních míst a vyšší
růst,“řekla komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou

Erasmus pro všechny, aneb 19 miliard eur na vzdělávání, mobilitu a rovněž sport na rekreační úrovni
•Komise navrhuje přibližně 70% navýšení v porovnání se stávajícím sedmiletým rozpočtem, což znamená,
že na nové programy pro období 2014–2020 bude přiděleno 19 miliard eur. Tato částka zohledňuje
odhadovanou míru inflace pro příští období a zahrnuje očekávané výdaje na zahraniční spolupráci.

•Nový program se soustředí na přidanou hodnotu EU a systémové dopady a bude podporovat tři druhy
činností: vzdělávací příležitosti pro jednotlivce v členských státech i mimo ně; institucionální spolupráci
mezi vzdělávacími institucemi, mládežnickými organizacemi, podniky, místními a regionálními orgány a
nevládními organizacemi; reformy v členských státech zaměřené na modernizaci systémů vzdělávání a
odborné přípravy a na podporu inovací, podnikání a zaměstnatelnosti.

•
•
•

•
•

CALL FOR PROPOSALS – DG EAC No EAC/S01/2012
Pilot projects for the development of "Sector Skills Alliances"
(VET = Vocational Education and Training providers) to better respond to labor market needs
(the changing requirements of the labor market). This requires improved understanding of
emerging and evolving sectors and their skills needs as well as better mechanisms to translate
this understanding into corresponding training provision.
As a consequence there is a need for transnational partnerships involving organizations with
expertise on specific economic sectors, bodies and authorities in charge of the design of
vocational training curricula, as well as training providers.
The Commission's proposal for a future programme "Erasmus for All" foresees a new category
of transnational partnerships, among them "Sector Skills Alliances", aiming to promote this
type of cooperation.

The "Sector Skills Alliances" (SSA) shall bring together bodies with sector-specific expertise coming from
three complementary fields: the world of education and training, the labour market (including skills
anticipation bodies such as European Skills Councils…), and VET policy makers.

The projects shall develop and deliver adapted, updated or new sector-specific curricula, VET
programmes and possibly qualifications. They can also develop innovative ways of delivering VET in
response to evolving skills needs. Outcomes should be effectively disseminated to guidance services,
representatives of sectoral organisations or enterprises as well as to relevant national, regional or local
authorities.

This call is addressed to organisations in a limited number of sectors, namely:
automotive industry
health and social work
tourism and catering
energy saving technologies, including sustainable construction
aeronautics industry
Selection of proposals will seek a balance across these sectors.
Stavba konsorcia, povinný požadavek – rozsah 4 země 7 partnerů
Zdroj: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all

Z projektu EU a MY „50+“
www.bohemiaeuplanners.eu

"Think small first„
Klíčem ke všemu je to podnikatelské prostředí, které
dělá každodenní život firem jednodušší. Nejedná se
jen o zjednodušení administrativy, ale stavění na
principu "Think small first„ napříč všemi vrstvami
správní administrativy.
MSP test je způsob kontroly právních předpisů, aby se
ujistil, že předpisy nejsou překážkou pro evropské
malé a střední podniky, neboť se zaměřují na svůj
hlavní úkol: vytvořit ekonomický majetek a pracovní
místa.
Aby bylo zajištěno, že SBA a "Think Small First"
zásady jsou implementovány, Komise vytvořila síť
národních MSP vyslanců, v čele s Evropským
zmocněncem pro MSP, jímž je Daniel Calleja,
generální ředitel pro podniky a průmysl Evropské
komise.

Z těchto důvodů Evropská komise vytváří
„Entrepreneurship 2020 Akční plán“
Zlepšení podmínek pro podnikatele v celé Evropské unii.

Podpůrné programy pro nové podnikatele, aby se mohli učit od
těch, kteří jsou již v podnikání etablovaní.
Naléhání na evropské členské státy, aby zajistily, že každý bude
vystaven pozitivnímu potenciálu podnikatelských zkušeností.
Vzhledem k velikosti, MSP zřídka disponuji úplným rozsahem obchodních dovedností a potřebují podporu
k dosažení svého plného potenciálu.
Aby tato podpora byla zajištěna, má strategie Evropa MSP jako jeden ze svých hlavních bodů zájmu.
Evropská komise pokračuje ve zvyšování úsilí na podporu malých a středních podniků: Komise v roce 2008
zahájila Small Business Act (SBA), spolupracuje s členskými státy, aby podporovaly zakládání a růst více
malých a středních podniků a podnikatelů.
Tyto snahy byly obnoveny v roce 2011 a pokračují v roce 2012 s Akčním plánem na podporu vytváření
dalších podniků v Evropě, který byl publiková 9.1.2013.

Význam malých a středních podniků - MSP
Uznání významu MSP pro úspěšnou a konkurenceschopnou budoucnost
Je nezbytné, aby v České republice a v celé Evropě, byl uznán význam malých a středních podniků pro
naši úspěšnou a konkurenceschopnou budoucnost.

Význam MSP v době hospodářské krize

Nacházíme se v okamžiku dějin, kdy jsme všichni právem zaujatí hospodářskou krizí.
2013 leden „Entrepreneurship 2020 Akční plán“
MSP představují 99,8% evropského hospodářství a vytvářejí 85% nových pracovních míst
MSP mají stabilní kořeny - ve svých komunitách

MSP mohou být flexibilní - mohou přinést nové myšlenky k naplnění
Komunitární program „Erasmus pro začínající podnikatele“ EYE
EY 2012 Evropský rok aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – iniciativa k vytvoření „age –
friendly environment“ (The added value of the proposed Covenant on Demographic Change ) +
URBACT programme (major urban challenges in CITIES)

EY 2013 Evropský rok Evropského občana a jeho práv („Keep cool, be an European!“)
Komunitární program „Citizenship“
+ The Reference Framework for European Sustainable Cities (RFSC) – new challenge

Sociálně – pracovní oblast, sociální podnikání,
sociální partnersví, franšíza

Tvorba pracovních míst – příklady dobré praxe
Projektový záměr, koncepce a strategie,
vyhodnocení rizik

„Proč je dobré znát Brusel?“

MOUDROST A
POZNÁNÍ
Tvořivost
Zvídavost
Otevřenost mysli
Láska k učení
ODVAHA
Statečnost
Vytrvalost
Integrita
Vitalita

Pasivní
Aktivní
Pro - aktivní

LIDSKOST
Láska
Laskavost
Sociální
inteligence

Rodinná, místní
Regionální
Národní
Evropská
Mezinárodní

Děkuji Vám za pozornost
PhDr. Vendula Raymová

www.bohemiaeuplanners.eu
www.facebook.com/BohemiaEUPlanners

