MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY A JEJICH BUDOUCÍ PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ EU
První expertní seminář organizovaný think‐tankem Evropské hodnoty, který je součástí projektu Malé a
střední podnikatelé a další klíčové zájmy ČR v evropských hospodářských politikách, podporovaným
Representation of the European Commission in Czech Republic a Konrad Adanauer Stiftung Prague.
Záštitu nad celým projektem převzal pan Jan Bauer, předseda Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Mediálním partnerem je zpravodajský portál EurActiv.cz.

Datum:

pondělí 15. dubna 2013, 13:25 – 18:40

Místo:

Sál Konírna, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Jazyk:

Čeština (simultánní překlad do angličtiny je zajištěn)

CÍL:
Tento seminář si klade za cíl transparentně diskutovat návrh programového období EU 2014
– 2020 se zástupci české vlády, s osobnostmi z regionu a s českými podnikateli.
Vzhledem k aktuálnímu programu české vlády a Rady Evropské unie, kdy se diskutuje
Dohoda o partnerství, která musí vycházet ze Společného strategického rámce, je stále ještě
prostor pro diskuzi a ovlivňování rozhodnutí o konečné realizaci distribuce evropských fondů
na národní a regionální úrovně, založené na potřebách a předchozích zkušenostech malých a
středních podniků (zejména Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond a
Fond soudržnosti).
13:00 – 13:25 REGISTRACE, KÁVA
Úvodní slovo: Werner Böhler, ředitel, Konrad Adenauer Stiftung Prag
13:30 – 15:00 PANEL I: Česká republiky a fondy EU 2014 ‐ 2020
TÉMA:
 Česká republika a evropské fondy 2014‐2020, současný stav a poučení z minulosti (jak
zjednodušit priority v rámci fondů, jak pomoci malým a středním podnikům
dosáhnout na evropské financování, posun od grantů k trvalé podpoře)
MODERÁTOR: Jakub Janda, think‐tank Evropské hodnoty





ŘEČNÍCI:
Jiří Kopal, místopředseda, Evropské hodnoty
Karel Havlíček, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (tbc)
Petr Zahradník, ekonom, Národní ekonomická rada vlády (NERV)
Daniel Braun, 1. náměstek ministra, Ministerstvo pro místní rozvoj

Zpravodaj panelu: tba
15:00 – 15:20 Přestávka na kávu
15:20 – 16:50 PANEL II: Zkušenosti osobností a malých a středních podnikatelů
TÉMA:
 Zkušenosti osobností a malých a středních podnikatelů v regionech: určování
regionálních priorit, stanovení doporučení pro další programové období, zlepšení
konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů, podpora podnikání včetně
zlepšení
přístupu
k finančním
prostředkům
pro
začínající
firmy
MODERÁTOR: André Dravecký, think‐tank Evropské hodnoty
ŘEČNÍCI:
 David Sventek, předseda klubu krajských zastupitelů, ROP Moravskoslezský
kraj, ODS (tbc)
 Akademik zabývající se tématem z Centra regionálního rozvoje VŠE (tbc)
 Jan Korytář, bývalý primátor Liberce, Změna pro Liberec (tbc)
 Martin Konečný, generální ředitel, KB‐BLOK s.r.o.
Zpravodaj panelu: tba
16:50 – 17:10 Přestávka na kávu
17:10 – 18:40 PANEL III: PROBLÉMY A NÁVRHY ZLEPŠENÍ


TÉMA:
Problém transparence a kontroly: co může být zlepšeno a jak (role ministerstva
financí, veřejná správa rozhodující o návrzích projektů a soukromé agentury
poskytující poradenství s podáním projektu)
MODERÁTOR: Jiří Kopal, think‐tank Evropské hodnoty
ŘEČNÍCI:
 Miroslav Matej, náměstek ministra, Ministerstvo financí
 Řečník z Konrad Adenauer Stiftung (německá zkušenost) (tbc)
 Zástupce eNovation s. r. o. (tbc)
 Milena Smržová, vedoucí Oddělení kontroly realizace, ROP Jihozápad
Zpravodaj panelu: tba

18:45 – 20:00 RECEPCE – Malostranská beseda (50m od Poslanecké sněmovny)

