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Zpráva za zahraniční cesty

OPEN DAYS 2013

Akce:

OPEN DAYS – European Week of Regions and Cities

Termín:

8. -10. 10. 2013

Místo:

Brusel

Zástupci:

Radim Sršeň, Michala Borečková, Vanda Kubínová, Marcela Pánková

Úterý 8. 10. 2013
1) Bohemia eu planners:
setkání v Českém domě s paní Raymovou, ředitelkou společnosti a specialistkou na
komunitární fondy EU, velkou příznivkyní místních akčních skupin
- Seznámení s programem akreditovaných rekvalifikačních kurzů pro studenty, studenty
vedené na PÚ, manažery MAS či jiné zájemce
- Diskuze na téma preferovaných oblastí pro příští období: mobilita, sociální inovace,
sociální začleňování, zaměstnanost
- Možnosti spolupráce s NS MAS a v rámci předsednictví ČR v ELARD
2) Výbor regionů:
- Univerzity a další výzkumné instituce jako garanti nových poznatků a vědomostí
- Jedno z dalších preferovaných témat, která budou podpořena v příštím období. Podpora
vědy a výzkumu v úzké souvislosti s aplikovanou vědou a využitím praktických poznatků
v konkrétních oborech a firmách; ve spojení s tvorbou pracovních míst
3) Výbor regionů:
- Europe 2020 implemented in your region/city
- Strategie nelze tvořit fixně na celé období-je třeba je mít připravené, ale s možností
aktualizací po 1-2 letech,
- Nelze stagnovat, ale je třeba se v průběhu realizace přizpůsobit novým skutečnostemnejen technologickým, ale i lidským-mentalita, životnímu prostředí
- Strategie by měla rozlišovat několik úrovní-státní, regionální, místní, vždy ve smyslu
podpory konkurenceschopnosti ale za současného uplatnění principu solidarity
- Je třeba naučit se důsledně řešit problémy v regionech - důraz na územní dimenzi, aby
byly regiony schopné efektivně měnit svůj chod, hledat řešení „z terénu“
4) Výbor regionů:
- Smart Work in Rural Europe: „Mikropols“ as motor sof the digital economy in nonmetropolitan and peripheral regions
- i na venkově je nutný přístup k vysokorychlostnímu internetu, aby bylo možné zde
rozvíjet podnikání
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k podpoře rozvoje podnikání vybudovat centra, která budou nedílnou součástí místního
a regionálního rozvoje s dopadem a na zaměstnanost, udržitelný růst,
konkurenceschopnost, kvalitu života, bezpečnost apod.
- jedná se vznik malých pracovních center pro podnikatele na venkově napojených na
vysokorychlostní internet, které jim nabízejí: možnosti spolupráce, pracovní prostor,
prostor pro setkávání, sdílení informací, možnosti výzkumné činnosti, vzdělávání, využití
kancelářských prostor a techniky, tisku, kopírování, prostory pro oficiální obchodní
schůzky, poradní služby v podnikání, popř. služby podnikatelských inkubátorů – všechny
služby jsou poskytovány za účelem rozvoje mikro, malého a středního podnikání na
venkově a rozvoj práce na dálku
- jedná se o potenciál pro rozvoj PPP projektů
- obdobná centra jsou již např. ve Francii – Lormes, Murat
(http://www.paysdemurat.fr/telework/128_find-out-more-about-telecentre.html), nebo
např. ve Velké Británii – Berwick Workspace (http://www.berwickworkspace.co.uk)
5) Návštěva u velvyslance ČR v Belgii
- Společná návštěva s platformou Dopravní interoperabilita v železniční dopravě
- Společná metodika práce s výše uvedenou platformou
- MAS nejsou pro pana velvyslance neznámým pojmem, byl obeznámen o úspěšnosti
realizace programu LEADER a plným čerpáním prostředků určených pro tento program
- Uvádí bohužel nešťastnou situaci o nedočerpání velkých finančních objemů z jiných
programů, které budou Českou republikou vráceny (ROP atd.)
- Navázán přímý kontakt s velvyslanectvím s plánem zorganizovat v Bruselu prezentaci ČR
a programu LEADER a MAS
- V rámci tohoto setkání je počítáno s přizváním MAS z ostatních členských zemí pro
vzájemnou výměnu zkušeností a možností navázat partnerství pro projekty
z komunitárních programů
6) Setkání s Ing. Duchoněm-bývalým europoslancem a současným poradcem pro energetiku
- Historie zastoupení ČR v EP
- Význam práce poslanců, objemy práce, zastupování v oborových sekcích
7) Předávání zkušeností slovenských místních akčních skupin
Středa 9. 10. 2013
1) Evropská komise:
- The Reference Framework for European Sustainable Cities (RFSC) Conference
- představení praktických řešení pro navrhování integrovaného městského rozvoje na
místní úrovní, jakož i na podporu výměn zkušeností mezi evropskými městy pracujícími
s nástroji RFSC
- nástroje RFSC jsou na www.rfsc.cz – pro jejich využití je nutné se registrovat
- jsou použitelná na všechny velikosti měst (malá, střední i velká) – např. Regensbur
v rámci tréninku, který nyní skončil, začal s využíváním nástrojů pouze na jedné čtvrti
města o rozloze 6,2 ha a počtu obyvatel cca 1000 (jednalo se o vlajkový projekt, na
kterém se učili využívat nástroje RFSC)
- Nástroje RFSC:
o Strategie udržitelného rozvoje měst (kontrolní seznam) – jedná se o nástroj
obsahující seznam obecných a podrobných cílů, pomůže obohatit a formovat
strategie udržitelného rozvoj měst v souladu s místními prioritami; prvotně slouží
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k nastavení, ale lze ho použít i při kontrole plnění cílů a jejich možných dopadů,
porovnávat s cíli jiných evropských měst, pomůže i získat nové nápady při
budování či aktualizaci strategie udržitelného rozvoje
o Integrovaný přístup – tento nástroj umožní zkontrolovat, zda je projekt či
strategie vytvořena integrovaným způsobem. Prochází se seznam otázek
zaměřených na vymezení vize a uživatelé jsou zde vyzvání, aby projednali a
definovali dopady (pozitivní či negativní), které může mít projekt či strategie na
všechny oblasti udržitelného rozvoje (ekonomika, soc . věci, životní prostředí ,
řízen – vedení města). Zároveň může sloužit ke zlepšení slabin takovéhoto
projektu či strategie.
o Nástroj pro monitorování procesu a pokroku – tento nástroj pomůže vytvořit
monitorovací systém s cílem vyhodnotit strategii či projekt, což poskytne sadu
ukazatelů, doporučených ukazatelů a některých cílových hodnot, které jsou
sdíleny na evropské úrovni.
- sdílení zkušeností různých měst v Evropě s využitím nástrojů RFSC: Regensbur
(Německo), Bytom (Polsko), Urban Community of La Rochell (Francie)
- vystoupení Jitky Bouškové – Zdravá města, ČR – již více jak 15 let v ČR probíhá strategické
plánování u měst a obcí, Zdravá města mají přes 2000 členů, využití klasického
strategického plánování, nikoliv nástrojů RFSC
- VELMI VELKÝ DŮRAZ V BUDOUCÍ KOHEZNÍ POLITICE BUDE KLADEN NA PLÁNOVANÝ
ÚZEMNÍ ROZVOJ (STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ)!!!
2) Výbor regionů:
- European Groupings of Territorial Cooperation
- Podpora přenosu projektů spolupráce na národní úrovni na projekty spolupráce
mezistátní – sdružit problémy a potřeby regionů vzájemně sousedících zemí a řešit tyto
otázky společně
- Za uplynulé období byly řešeny úspěšné projekty, které ovšem narážely na problémy
vyplývající z rozdílných legislativ jak EU, tak jednotlivých partnerských zemí – např. výše
DPH, daňová a účetní nařízení,
- Dále nutno vyřešit validaci nákladů projektů-proč je třeba činit audit na místní úrovni,
poté státní a pak ještě z úřadu EU
- EGTC je důležitým nástrojem pro vytváření jednotného vnitřního trhu EU a tvorby
pracovních míst
3) Evropská komise:
- New territorial Features (ITI, JAP,CLLD,EGTC,ECT)
- CLLD od 1991 coby Leader
- CLLD aplikováno v rámci prostoru městského, venkovského, v rybářství i příhraniční
spolupráci
- Strategický plán by měl být integrovaný, multisektorový s vysokou flexibilitou odpovědí
na místní potřeby identifikovaných pomocí SWOT analýz
- Klíčovým implementačním prostředkem CLLD jsou MAS (10-150 tis obyv)
- Důsledné nastavení projektových výběrových kritérií a zcela transparentní výběr projektů
- CLLD jako možnost pro ETC (European Territorial Cooperation)
4) CZELO-Czech Liason Office for RDI
- Sociální inovace jako preferovaná projektová opatření
- Změna sociálního myšlení s ekonomickým efektem
- Zahrnuje sociální začleňování
- Představení některých projektů na sociální inovace podporovaných z komunitárních
projektů http://www.bohemiaeuplanners.eu/projects.html
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Sledovat webové stránky této organizace
Podporované EK-dvě soutěže:
o http://ec.europa.eu/enterprise/social-innovation-competition
o http://tiny.cc/rh6juw
Setkání se zástupci KÚ Olomouckého kraje, KÚ Košického kraje

Čtvrtek 10. 10. 2013
1) Bohemiaeu planners
- Školení na komunitární fondy EU
- Zaškolování nezaměstnaných
- Sociální inovace-nápady na společné projekty MAS
- Nové myšlení v zapojování vyčleněných skupin obyvatelstva
- Propojování sociálních inovací s tvorbou pracovních míst znevýhodněných skupin
obyvatel
- Sociální podniky – novinkou bude to, že nebude nutné zakládat nové společnosti a firmy
nýbrž se sociální podnik může stát vyčleněnou jednotkou stávající fungující firmy či
společnosti
- Dále budou podporovány projekty hightech skills, V+V

Zapsali: dne 11. 10. 2013
M. Pánková
V. Kubínová
M. Borečková
R. Sršeň

