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Čtvrtletník regionálních Eurocenter, Eurofonu a Euroskopu (leden až březen 2011)

Úvodník
Po  lednovém  obnovení  činnosti  Eurocentra  Jihlava  je  naše  síť  regionálních  center  opět kompletní.
Čtvrtletník  Eurolisy  přináší  výběr  akcí  eurocenter  za  poslední  tři  měsíce  -  například  konference Aktivní
evropská politika za účasti  premiéra Petra Nečase.  Součástí  Eurolistů je  i  pravidelný rozhovor Euroskopu,
okénko Eurofonu s výbranými odpověďmi na dotazy občanů a informace komunitárního programu Evropa
pro občany.

Eurocentra, Eurofon i  Euroskop provozuje odbor informování o evropských záležitostech, který je součástí Úřadu
vlády.  Informační  systém  bude  v  roce  2011  svými  aktivitami  naplňovat  koncepci  informování  o evropských
záležitostech, kterou schválila vláda.

Do  fungování  Eurocenter  a  Eurofonu  se  také  více  zapojí  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj.  ´Služby  týkající se
evropských  fondů  v  Eurocentrech  budou  nově  hrazeny  z  projektu  spolufinancovaného  z  evropských  fondů,´ řekl
ministr Kamil Jankovský.

Komunitární programy,
nevyužitá šance?
Jaké jsou možnosti dotací přímo z Bruselu a jak to
bude  s  dotacemi  z  EU  pro  podnikatele  po roce
2013? Na tuto otázku hledal u odborníků odpověď
seminář Eurocentra Olomouc.   

Eurocentrum  Olomouc  připravilo  22.  února  2011 ve
spolupráci  s  Krajskou  Hospodářskou  komorou a
Zastoupením Olomouckého  kraje v Bruselu seminář
o  komunitárních   programech.  Odborníci představili
možnost  financování  aktivit  výzkumu  a  inovací
přímo  z  rozpočtu  EU  pomocí  7. Rámcového
programu,  Programu  pro   konkurenceschopnost a
inovace  (CIP),  programu EUREKA/Eurostars,
programů  PROGRESS, TIP a další.

´Naše  centrum  zaznamenává  dlouhodobě zájem
občanů  o  tématiku  strukturálních  fondů.  Je  však jen
málo těch, kteří si uvědomují možnost žádat o dotace
přímo  Evropskou  komisi,´  vysvětlil  podporu akci
vedoucí  Eurocentra  Miroslav  Krša. ´Strukturální
fondy  a  objem  prostředků,  které  nabízí,  jsou v
současné  době  nečím  jedinečným,  něčím,  co  už se
nebude  opakovat.  Granty  Evropské  komise naopak
znamenají  stabilní  možnost  čerpání  prostředků pro
všechny typy regionů,´ dodal.

Dostatečné  využívání  potenciálu  komunitárních  
programů  je  jedním  z  důležitých  bodů  pro faktický
rozvoji spolupráce   mezi státy EU v oblasti vzdělání,
výzkumu a vývoje, a tím i plnění cílů   nové strategie
Evropa 2020.

Na  semináři  se  téměř  čtyřicítce  zájemců  z řad
podnikatelů,  výzkumných  institucí,  hospodářských
komor,  úřadů  práce  a  vysokých  škol představili
zástupci  institucí,   které  pomáhají  při výběru
vhodného  dotačního  titulu,   vyhledání zahraničního
partnera,  zpracování  projektové  žádosti  a  dalších
podpůrných činnosti pro žadatele.

Podle  pozvaných  odborníků  brání  dalšímu rozšíření
komunitárních  programů,  mimo  malého  povědomí,
hlavně nastavení  systémů podpory.  V nevýhodě jsou
podniky  a  instituce  z  nových  členských  států.
´Neexistuje  dostatečně  rozvinutá  síť  partnerských
organizací,  které by mohly spolupracovat a společně
podat projekt  v rámci komunitárních programů,´ řekl
Pavel Dlouhý z Asociace inovačního podnikání ČR.

Všichni  řečníci  se  shodli,  že problematika
komunitárních  programů  je  v  českém  prostředí stále
novou  věcí,  méně  využívanou  kvůli  svojí specifické
náročnosti. Na národní úrovni je proto třeba podnikat
kroky,  které  rozšíří  povědomí  o  těchto dotačních
možnostech mezi  podnikateli a vědci. Podobné akce
tedy  budou  i  v  budoucnu  v  zájmu regionálních
Eurocenter ve všech čtrnácti krajích.

Eurocentrum Olomouc, náš web

Více o komunitárních programech na Euroskopu

Základní informace

Přehled hlavních programů

Belgické předsednické pivo
Poslední  únorový  den  zorganizoval tým
Eurocentra  Praha  neformální  setkání  o belgické
evropské  politice.  Vzhledem  k  tomu,  že  Belgie
předsedala ve druhé polovině roku 2010 Radě EU,
byla tato volba logická.

S  úvodní  prezentací  vystoupila belgická
velvyslankyně Renilde Loeckx. Následovala debata s
názvem  „Jaké  bylo  belgické  předsednictví?  Jako
panelisté  se  jí  kromě  paní  velvyslankyně zúčastnili
ředitel  Ústavu  mezinárodních  vztahů  Petr  Drulák a
komentátor Hospodářských novin Adam Černý.

Pravidelná   debata  Eurocentra  Praha  Evropský
šálek  čaje...  .  Na  fotce  jsou   belgická velvyslankyně
Renilde Loeckx (vpravo), ředitel ÚMV Petr Drulák a
vedoucí  Eurocentra  Vít  Nejedlo,  který debatu
moderoval (uprostřed).

Podle  účastníků  diskuse  bylo  belgické předsednictví
úspěšné, přestože zemi řídila přechodná vláda. Belgie
si totiž nestanovila příliš vysoké a ambiciózní cíle, ale
dohlížela  hlavně  na  hladký  průběh jednání
jednotlivých institucí  EU. V tomto ohledu je vhodné
připomenout,  že  belgické  priority  jsou  vzhledem k
dlouholetému  členství  této  země  v  Unii  do značné
míry  odrazem  priorit  EU  jako  takové  a případné
kontroverze byly předem vyloučeny.

Po  skončení  diskuze  následovalo  občerstvení ze
specialit  belgické  kuchyně.  Podávaly  se mořské
škeble s hranolkami a nechyběla ochutnávka několika
značek belgického piva.

Další neformální setkání pod názvem  Evropský šálek
čaje...   připravuje  Eurocentrum Praha  o  Řecku. Pivo
tedy zřejmě nahradí víno.

Eurocentrum Praha, náš web
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KALENDÁŘ
Praha  

Seminář o agentuře
Galileo
Eurocentrum Zlín, 4. dubna

více

Seminář o Lisabonské
smlouvě
Pardubice, 14. dubna

více

Studentský summit
Evropské rady
Plzeň, 9. května

registrace týmů do 30. dubna

více

Otevření pracovních
trhů v Německu a
Rakousku
  Brno, 9. května

více

   

Seminář o programu
Comenius
Ostrava, červen 2011

více

Konference Aktivní evropská
politika
Odbor  informování  o  evropských záležitostech
uspořádal  14.  ledna  konferenci  Aktivní evropská
politika  -  klíčový  národní  zájem ČR.  Zúčastnil se
jí také premiér Petr Nečas.

´Národní  zájmy  nejsou  v  rozporu  s  evropskými, ale
jejich  základem,´  bylo  hlavní  tezí  Nečasova projevu
na  konferenci.  Podle  premiéra  se  ve  vztahu  k EU
musíme vzdát ideologizujících pohledů - tedy chápání
Evropské unie jako pramene zla, stejně jako nahlížení
na evropské instituce s posvátnou úctou.

Evropská témata v roce 2011

Pro  Českou  republiku  je  důležitý  větší politický
dohled  nad  rozhodováním  o  národní  pozici  v EU.
Zvyšující  se  tlak  na  rychlost  projednávání evropské
agendy  ve  členských  státech  vede  k byrokratizaci
rozhodování,  upozornil  vrchní  ředitel  Sekce pro
evropské  záležitosti  Úřadu  vlády  Vojtěch Belling.
Moderní  společnost  má  podle  něj  snahu regulovat
stále  větší  počet  oblastí.  Důsledkem  je nedostatek
politické kontroly nad rozhodováním.

Jako  klíčové  otázky  evropské  politiky  v  roce 2011
vidí  Belling  vytvoření  stabilizačního mechanismu
eurozóny,  dohodu  o  sedmiletém  rámci evropského
rozpočtu  po  roce  2013,  budoucnost regionálních
fondů, dohled nad rozpočtovou disciplínou členských
států a energetiku.

Premiér  Petr  Nečas  na  konferenci  Aktivní evropská
politika.

České priority v EU

Velvyslanky  ČR  při  EU  milena  Vicenová  kladla na
konferenci důraz na pozitivní  argumentaci a snahu o
kompromis.  ´Řešení  ku  prospěchu  širšího  celku
nemusí  být  v  rozporu  s  národními pozicemi,´
upozornila. Podle Vicenové si můžeme vzít příklad z
Poláků,  kteří  své  klíčové  pozice   tvrdě  brání, ale
zároveň  zůstávají  otevření  v  otázkách,  které  se  jich
bezprostředně  netýkají.  Za  vážný  handicap označila
Vicenová nedostatek Čechů v evropských institucích.

O  českých  prioritách  hovořil  1.  náměstek ministra
zahraničí  Jiří  Schneider,  který zdůraznil
infrastrukturní projekty. ´Musíme se podílet na všech
rozhodnutích  o  dopravní  nebo  energetické politice,´
řekl.

Podle  Schneidera  se  Česká  republika musí
systematicky zapojit do rozhodovacích procesů v EU
a  vytváření  konsenzu.  Spoléhat  pouze  na možnost
něco  zablokovat  je  kontraproduktivní,  protože poté
vzniká  konsenzus  mimo  českou  politiku  a  někdy i
mimo  unijní  instituce.  Podle  Schneidera  si všechny
evropské  instituce  si  myslí,  že  smlouvou  posílily a
snaží  se  vytyčit  si  manévrovací  prostor.  ´Na jedné

straně  tedy  říkáme,  že  smlouva  všechno vyjasnila,
není  to  ale  úplně  pravda,´  charakterizoval Schneider
současný vývoj.

Vrchní ředitel  Sekce pro evropské záležitosti Vojtěch
Belling.

Člen  Národní  ekonomické  rady  vlády (NERV)
Miroslav  Zámečník  zdůraznil,  že  Česko ´živí´v
současné  době  průmysl.  ´Jsme  otevřená ekonomika
orientovaná na export, která má výrazné napojení na
evropský  trh.  Proti  českým  zájmům  je  tedy jakákoli
evropská regulace průmyslu, která vytváří dodatečné
náklady,´  uvedl  Zámečník.  Klíčová  je  pro  ČR také
stabilita  a  vyřešení  problémů  eurozóny,  do  nichž se
dostala,  a  mezinárodní  obchodní  vztahy Evropské
unie.

Šéf  Microsoft  Europe  Jan  Mühlfeit  považuje za
hlavní  český  zájem  dokončení  projektu vnitřního
trhu.  Otevřenost  české  ekonomiky  (80% exportu)
však postavil do protikladu s „kotlinovým myšlením ,
které v Česku stále silně existuje.

    Využití europoslanců

Jednou  z  možností  jak  podpořit  české  zájmy v
Bruselu  jsou  také  europoslanci.  Jeden  z  nich, Jan
Zahradil,  považuje Evropský parlament za jednoho z
vítězů  Lisabonské  smlouvy,  který  bude  chtít ukázat
nabyté  svaly  -  zvláště  vůči  Evropské  radě. Podle
Zahradila  je  řada  europoslanců  v zajetí
institucionálních zájmů EP a  tvoří  společnou „stranu
evropské integrace .

Česká  politika  musí  v  Evropském  parlamentu vždy
pracovat  s  předstihem.  Klíčové  je  soustředit  se na
zpravodaje,  stínové  zpravodaje  a koordinátory
hlasování  ve  výboru.  Podle  Zahradila  jsou mnohem
důležitější  než  oficiální  funkce  předsedů a
místopředsedů výborů.

Na  evropské  poslance  také  často  více  tlačí různé
NGO  a  lobby.  Jako  příklad  uvedl  hlasování o
obchodní  dohodě  s  Jižní  Koreou  -  česká vláda
smlouvu podporovala, zatímco Škoda Auto lobbovala
poslance k opačnému postoji.

Podle  Zahradila  je  koordinace  s europoslanci
mnohem složitější ve strategických otázkách, protože
Česko  nemá  ujasněný  názor  na  evropskou integraci,
který se mění  s  každou vládou.  Zahradil  si  myslí, že
je  možné  tento  postoj  definovat  jako  vztah k
Lisabonské  smlouvě  -  je  její  přijetí  pro  ČR „příliš
málo, příliš mnoho, nebo tak akorát .

Další  větší  konferenci  připravil  odbor  informování o
evropských  záležitostech  29.  března.  Na  akci s
názvem  Společná  zemědělská  politika  EU  - český
úhel  pohledu  vystoupil  předseda představenstva
Agrofert  Holding  Andrej  Babiš  nebo náměstek
ministra zemědělství juraj Chmiel.

Více v příštích Eurolistech.

Euroskop, www.euroskop.cz
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Tomáš Sedláček v Českých
Budějovicích
Více  než  sto  lidí  si  nenechalo  v Českých
Budějovicích  ujít  debatu  s  ekonomem Tomášem
Sedláčkem.

Výhody a nevýhody zavedení eura v České republice
nebo dopady hospodářské    krize  byly  hlavní témata
veřejné   debaty ´Budějičáků´s ekonomem Tomášem
Sedláčkem.  Autor  knihy  Ekonomie  dobra  a zla
odpovídal  také  na  dotazy  ke  složitému českého
způsobu  rozdělování  evropských  dotací nebo
konkurenceschopnosti české ekonomiky.

Veřejnou  debatu  uspořádalo  8.  února  v budově
Krajského  úřadu  Jihočeského  kraje Eurocentrum
České  Budějovice  a  Evropské  informační středisko
Europe Direct.

´Tomáš Sedláček byl, k našemu velkému potěšení, pro
Jihočechy velkým magnetem. Na původně plánovanou
přednášku vlastně ani nedošlo. Lidé se hned v úvodu
dali  do velmi  živé  a  podnětné debaty.  Doufám,  že se
nám tolik  lidí  podaří  přilákat  i  na naše  další  akce,´
řekla  Petra  Čechová,  vedoucí  Eurocentra České
Budějovice.

Eurocentrum České Budějovice, náš web

Ekonom Tomáš Sedláček přitáhl na svoji přednášku v
Českých Budějovicích více lidí než je obvyklé.

   

Plzeň: Vzdělávání dospělých
Seminář  Petry  E.  Krňanské  z  Národní agentury
pro  evropské  vzdělávací  programy (NAEP)
přilákal  21.  března  na  krajský  úřad  více  lidí, než
se  na  akci  registrovalo.  Informační  seminář na
téma   Vzdělávání  dospělých  s programem
Grundtvig připravilo Eurocentrum Plzeň.

Grundtvig  patří  mezi  čtyři  programy celoživotního
učení  Evropské  komise  (dalšími  jsou Comenius,
Erasmus  a  Leonardo  da  Vinci).  Podle  Krňanské je
program  Grundtvig  z  hlediska  velikosti rozpočtu
nejmenší. V porovnání se známějším Erasmem, který
pohltí  40  procent  z  celkových  financí  na tyto
programy,  jde  na  Gruntvig  v  letech 2007-2013
celkem 415 milionů eur.

Program  pomáhá  dospělým  zdokonalit své
dovednosti  a  zvýšit  šance  na  nalezení zaměstnání.
Gruntvig  financuje  také  kurzy  odborného vzdělávání
a  studijní  mobilitu.  Zcela  novou  aktivitou programu
jsou  zahraniční  vzdělávací  dílny  -  tzv. workshopy.
Pro  účast  na  nich  je  ale  nezbytná  základní znalost
angličtiny,  francouzštiny  nebo  němčiny.  Účast na
workshopu  je  zdarma.  Nová  česká  verze katalogu
vzdělávacích  workshopů  je  již  k  dispozici  na
www.naep.cz.

Mezi  účastníky  semináře  byli  také zástupci
neziskových  organizací,  které  v komunitárních

programech  vidí  další  možnost  svého financování.
Jeden  z  dotazů  tedy  mířil  na  způsob,  jak  peníze z
programu Gruntvig získat. Podle Krňanské je důležité
vysvětlit,  jako formou se kontrétní  neziskovka podílí
na vzdělávání dospělých. Veškeré návrhy posuzovány
individuálně a záleží na kvalitě zpracování projektu.

Eurocentrum Plzeň, náš web

Více o programu Gruntvig

webové stránky NAEP

kontakt na Petru E. Krňanskou

Dozvuky soutěže Eurocenter
V pořadí již 2.  ročník projektu  Eurocenter ´Staň
se  na  den  poslancem  Evropského  parlamentu´ se
uskutečnil  již  na  podzim  roku  2010. Výherci
získali  cestu  do  Bruselu  a  návštěvu Evropského
parlamentu.  Druhou a  třetí  cenou  byla prohlídka
české Poslanecké sněmovny. Studenti Masarykova
Gymnázia  v  Plzni  a  Gymnázia  ve  Stříbře  si cenu
vybrali  v  březnu.  Doprovázela  je organizátorka
soutěže a vedoucí Eurocentra Plzeň Jana Vítková.

Studenti  gymnázia  v  Plzni  a  Stříbře  při návštěvě
Poslanecké  sněmovny.  Asi  nejvějším  lákadlem byl
zasedací  sál  sněmovny  a  reprezentační  prostory v
Thunovském paláci.

Jak se žije v Norsku
Norsko celkem dvakrát v referendu odmítlo vstup
do Evropské unie. Je ale součástí vnitřního trhu a
o  jeho  příslušnosti  k  Evropě  snad nepochybuje
vůbec nikdo.

Eurocentrum  Brno  spolupořádalo  25.ledna 2011
panelovou  debatu  na  téma  Norská    společnost po
nálezu ropy. Debata se konala v přímé návaznosti na
vydání  unikátního  česko-norského  dvojčísla Revue
Prostor.

Díky nálezu bohatých ložisek ropy a zemního plynu v
70.  letech   se  Norsko  vyšvihlo  globálně mezi
nejbohatší  státy světa,  ve světovém  žebříčku indexu
lidského rozvoje se plynule vyšplhalo na dnešní první
místo.  Nad  vývojem  v  Norsku  a  proměnou norské
společnosti  diskutovali  brněnská  nordistka  Miluše
Juříčková,  norská  bohemistka  žijící  v  Praze Kristin
Kilsti,  architekt   Jan  Hájek  a  šéfredaktor Revue
Prostor Milan Hanuš.

Co se stalo s  hodnotami ve  společnosti,  která zažije
takové  zbohatnutí?  Uchovali  si  Norové  svou
pracovitost,  která  učinila  z  Norska  stabilní  zemi i
před  ropným  boomem,  nebo   zlenivěli?  O  tom, že
Brňáci mají  o dění v Norsku zájem svědčil zaplněný
sál, i mnoho  dotazů z publika. Vzhledem k časovému
omezení  se  bohužel  na  všechny  nedostalo, snad
příště...

Eurocentrum Brno, náš web
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Konference Evropské dotace
pro obce
Představení  tří  evropských  programů  bylo cílem
akce  Evropské  dotace  pro  obce.  Uspořádali  ji 1.
března  Eurocentra  v  Pardubicích  a Hradci
Králové.  Pozvánku  obdržely  všechny  obce v
Pardubickém a  Královéhradeckém kraji.

Více  než  sto  zájemců,  hlavně  z  řad  starostů a
místostarostů  obcí  obou   krajů,  mělo možnost
setnámit se s Operačním progarmem Česká republia -
Polsko  (regionální  a  místní  projekty  s příhraničním
významem)  a  Operačním  programem Životní
prostředí.  Konferenci  uzavřela  prezentace Programu
rozvoje  venkova.  Byly   představeny  všechny jeho
prioritní  osy,  přičemž  největší  důraz  byl   kladen na
osu  LEADER,  která  je  pro  obce  v  současné době
nejvíce využitelná.

Starostům,  ale  i  zástupcům  dotačních  kancelářů a
lidem  z  odborů,  které  se  specializují  na dotace
přednášeli  Miroslav  Smejkal,  vedoucí oddělení
mezinárodního  rozvoje  a  cestovního ruchu
Pardubického  kraje,  Taťána  Aguasová  ze Státního
fondu  životního  prostředí  a  Lucie  Krumpholcová z
Odboru  Řídícího  orgánu  PRV Ministerstva
zemědělství.

Eurocentrum Pardubice, náš web

Více informací k programům

OP Česká republika - Polsko

OP Životní prostředí

LEADER+

O  možnostech  získání  dotací  přednášeli zástupcům
obcí  odborníci  z  českých  státních  institucí. Akci
zorganizovalo Eurocentrum Pardubice.

Eurocentrum Liberec na
universitě
Vedoucí  Eurocentra  Liberec  Eva Stanková
vystoupila  během  jarního  semestru na
Ekonomické  fakultě  Technické  univerzity v
Liberci  v  rámci  projektu  Technologické a
ekonomické  kompetence  pro  evropský výzkumný
prostor.  Pracovníci   Eurocenter  vystupují s
přednáškami o EU také na středních školách.

Eva Stanková a její stážistka Petra Pírková seznámily
studenty  kurzu  Evropská  unie  vs.  Česká republika,
jehož  garantem  je  Kateřina  Maršíková,  se změnami
ve  fungování  EU  po  přijetí  Lisabonské smlouvy.

Nevynechaly  také  možnosti  studia  či  práce v
členských  státech  unie  ,  kde  mohou  pomoci NAEP,
program  Mládež  v  akci  nebo  služby  Europass a
Eures.

Eurocentrum Liberec mělo 24. března také stánek na
jednodenním  veletrhu  ECONOMIA.  Ve vestibulu
fakulty  tak  Eurocentrum  ´konkurovalo´firmám jako
KPMG  nebo  Ernst  Young. Eurocentrum
spolupracovalo  na  akci  s  poradkyní  sítě Eures
Barborou Lavickou.

Eurocentrum Liberec, náš web 

   

Španělský klub v Ústí
Eurocentrum  Ústí  nad  Labem  a Křesťanské
sdružení   mladých  lidí  YMCA pokračují  i  letos v
pořádání Španělského klubu. Večer se španělskou
kulturou  se  koná  každou  středu  v internetové
kavárně YMCA.

V  rámci  programu  budou  představeny některé
španělské  filmy,  proběhnou  besedy  o španělských
zvycích,  bude  možné  ochutnat  španělská  jídla a
nápoje. Večery moderuje rodilý mluvčí a dobrovolník
Evropské dobrovolnické služby ze Španělska. Kromě
příjemně  strávených   večerů  je  možné  využít také
nabídku lekcí španělštiny.

Eurocentrum Ústí nad Labem, náš web

Lisabonská debata ve Zlíně
Informování  o  Lisabonské  smlouvě  a jejích
dopadech na Českou republiku  patří k prioritám
odboru  informování  o  evropských záležitostech
(OEZ).  Nová  série  lisabonských  seminářů začala
loni  v  říjnu  v  Plzni,  krátce  po  schválení smlouvy
poreferendu  v  Irsku.  Zatím  poslední  debata se
konala ve Zlíně.

Celkem  160  studentů  z  několika  fakult Univerzity
Tomáše Bati  ve Zlíně diskutovalo 21. března 2011 o
dopadech  a  fungování  Lisabonské  smlouvy. Na
semináři  se rozebíralo,  zda má vůbec smysl  a co její
přijetí  znamená  pro  Českou  republiku. Český
prezident Václav Klaus patřil  ke kritikům smlouvy a
podepsal  ji  jako  vůbec  poslední  evropský politik.
Česko  má  také  vyjednanou  výjimku  z Listiny
základních práv EU.

Odbornou  problematiku  studentům  ve Zlíně
představil  Mgr.  Jan  Durica,  z  odboru  koncepčního a
institucionálního,  Úřadu  vlády  ČR.  Tento odbor
vypracoval  dokument  Analýza  dopadů Lisabonské
smlouvy, která je ke stažení na Euroskopu.

Vysvětlovací  kampaň  k  Lisabonu  zajišťuje odbor
informování  o  evropských  záležitostech. Příští
semináře  se  budou  konat  v  Pardubicích  a Liberci.
OEZ  uspořádal  podobnou  sérii  i  roce  2009, kdy
spolupracoval s Parlamentním institutem. Odbor také
vydal  Konsolidované  znění  Lisabonské  smlouvy a
vysvětlující  publikace  Když  se  řekne Lisabonská
smlouva...  a publikaci formou otázek a odpovědí Co
potřebujete vědět o Lisabonské smlouvě.

Zlínský  cyklus  Aktuality  z  Evropské  unie i
neoficiální  partnerství  Eurocentra  s universitou
pokračuje  4.  dubna  2011  debatou  Navigační systém
Galileo  v  ČR.  Vládní  zmocněnec  Karel Dobeš
představí podrobnosti.

Eurocentrum Zlín, náš web

Více o Lisabonské smlouvě na Euroskopu

Lisabonská smlouva (ke stažení)

rubrika Lisabonská smlouva
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Rozhovor Euroskopu
Euroskop  se  zeptal  předsedy  senátního Výboru
pro  záležitosti  EU  Luďka   Sefziga  na české
priority  v  Evropské  unii,  Lisabonskou smlouvu,
Visegrad  i maďarské předsednictví. Podle Sefziga
se ČR nesmí v unii zbavovat odpovědnosti.

Jak priority by měla Česká republika v Evropské
unii prosazovat?

Logickou   prioritou  je  prosperita  vnitřního trhu
Evropské  unie.  Ten  má  tradičně   řadu  rezerv ve
výměně informací, fungování volného pohybu služeb,
 existuje  také  několik  set  výjimek  pro jednotlivé

profese atd. Cílem  každého členského státu musí být
umožnění  náležitého  fungování  tohoto  prostředí,
bylo  to  ostatně  i  heslem  našeho  předsednictví
(Evropa bez bariér - pozn. red.).

Je  EU  moc,  příliš  málo  nebo  tak  akorát? Jakou
unii vlastně má Česko chtít?

Měli   bychom  hájit  adekvátní  míru integrace.
Nemusíme  sice  souhlasit   s  některými aspekty
evropské  integrace,  nicméně  pozitivní  přidaná
hodnota  EU je  veliká.  Nemůžeme se  ale  v Evropské
unii zbavovat  odpovědnosti - a tím i svobody. V unii
musíme  stát  na  straně  těch,  kteří   kladou  důraz na
skutečné  hodnoty,  které  EU  utváří,  a  ne na
jednoduché  proklamace.  Dovedu si  představit,  že se
některé vlády mohou pokoušet  přenášet svoje vnitřní
problémy na úroveň unie. Musí si ale uvědomit, že to
znamená  vzdávání  se  státní  suverenity.  To bych
nechtěl.  Není  správné   nechávat  za  sebe rozhodovat
jiné,  jen  proto,  že  jsou  bohatší  nebo  jsme   líní se
rozhodovat sami.

A  současný  stav  EU  po  Lisabonské smlouvě
považujete za „tak akorát ?

Vždycky  bude skupina, která chce více integrace. Já
mám  pocit,  že  je  k  tomu   vede  tendence nacházet
jednoduchá  řešení,  kde  se  zapomíná  na  jednotlivou
zodpovědnost. Po posledních volbách do Evropského
parlamentu  došlo   k  určitému  odklonu  od těchto
proklamativních,  vnucovaných  a  jednoduchých
řešení.  Omezuje  se  protekcionismus  a  zvyšuje se
odpovědnost  členských   států  i  regionů.  To  je dobrá
cesta,  ale  jsme  teprve  na  začátku.  Musíme   jít ještě
dál.  K  tomuto  trendu  přispívá  také  finanční krize,
která už  nedovoluje schovávat se za úspěchy jiných a
automaticky přenášet svoje  problémy na ostatní, což
je třeba případ Řecka.

Lisabonskou   smlouvou  získaly národní
parlamenty možnost  kontrolovat,  jestli  Evropská
komise  dodržuje  princip  subsidiarity.  Myslíte si,
že  parlamenty   členských  států  budou schopné
spolupracovat a dohodnout se na využití  tzv. žluté
a oranžové karty?

Kvórum  pro  aktivaci  žlutých  nebo  oranžových karet
je  příliš  vysoké  a  těžko  se  k  němu  dochází (žlutá
karta  vyžaduje  třetinu  parlamentních komor,
oranžová karta  polovinu -  pozn.  red.).   Jako národní
parlamenty  ale  jiný  společný  evropský nástroj
nemáme,  a   proto  to  nevzdáváme.  Na pravidelných
schůzkách  evropských  výborů   členských států
chceme  ostatní  přesvědčovat,  že  musíme brát
testování   subsidiarity  vážně.  Mnozí  si  tento princip
vykládají  špatně  a  ve  svých   stanoviscích se
nezabývají jeho porušováním, ale píší do stanovisek
svoje politické postoje.

Spolupracují   evropský  výbory  obou komor
Poslanecké sněmovny? Jak se stavíte  k myšlence,
kterou  před  volbami  na  konferenci Evropských
hodnot  zmínil   jako  možnost  nynější premiér
Nečas,  že  by  mohl  vzniknout  společný  evropský
výbor?

Předjímá   to  ústava,  není  to  ale  nutné.  Jsem spíš

zastánce  čistého  bikamerálního   systému. Některá
jednání  obou  výborů  jsou  společná,  ale  hlasujeme
odděleně.  To  je  dobrý  model.  Nemusíme měnit
systém a vytvářet podobu  velkého výboru, jako třeba
v  severských  zemích.  Při  některých  procedurách
směrem  k  institucím  EU  může  být  autonomie obou
komor  i výhodnější.

Předseda  senátního  Výboru  pro  evropské záležitosti
Luděk  Sefzig  (vpravo)  při  setkání  s evropským
komisařem Marošem Šefčovičem.

Na konferenci „Aktivní evropská politika - klíčový
národní  zájem  ČR  ,  kterou  pořádal  Úřad vlády,
prohlásil  premiér Nečas,  že ČR musí  hledat v EU
spojence.  Kdo  jsou  podle  Vás  nejbližší čeští
spojenci ?

Hledejme   spojence  k  jednotlivým  tématům. Při
posuzování  subsidiarity,  kde  je   český Senát
rezervovanější  k  centralizačním  tendencím  v EU,
jsme  vždy   měli  oporu  v  pozicích  Holanďanů. V
rámci  liberalizace  máme  hodně   společného se
Švédskem  a  severskými  zeměmi.  Naopak jsme
konzervativnější  při rozšiřování EU, kde je Švédsko
až  nekriticky  a  nebezpečně  otevřené.  Historicky
máme blízké vztahy k polskému Sejmu, díky blízkým
sousedským   vztahům  je  tu  mnoho  společného s
německým parlamentem.

Visegrád   existuje  již  20  let.  V  posledních dvou
letech  deklarují  všechny  státy   snahu  o větší
spolupráci,  v  Radě  ministrů  má  V4 společně
stejnou  sílu   jako  Francie  a  Německo.  Jaké jsou
podle Vás konkrétní výsledky této spolupráce?

Nejsem  pro zneužívání síly V4, je ale dobře, když si
řada větších zemí  uvědomí, že jsme schopni společně
komunikovat.  Ostatní  pak  mnohem  silněji  vnímají i
názor  členských  států.  Myslím,  že konkrétním
úspěchem   Visegrádu  je  v  poslední  době zastavení
poměrně  agresivní  diskuse  vůči   Slovensku  za jeho
pochopitelný postoj k pomoci Řecku.

Kde vidíte slabiny Visegrádu?

Dramatické   slabiny  nejsou.  Slabinou  by  však bylo,
pokud by se Visegrád začal  uzavírat dovnitř, vytvářet
samostatnou skupinu uvnitř EU a stavět  bariéru vůči
jiným zemím. V4 musí  být otevřená, což neznamená
její  rozšíření.  Ad  hoc  může  spolupracovat   s jinými
státy.  Například  bývalý  předseda  Senátu Přemysl
Sobotka  pozval   na  jedno  z  jednání  i zástupce
pobaltských zemí a Rakouska.

Jaké  priority  maďarského předsednictví
považujete  pro  ČR  za  nejvíce zajímavé?
Překvapila vás nějaká z priorit?

Jejich   priority  jsou  zvolené  správně, zvláště
energetika.  Doufám,  že  bude  pokračovat proces
východního  partnerství,  který  začal  pražskou
deklarací.  Snad  Maďarsko  a  potom  Polsko posunou
sousedskou  politiku unie více tímto směrem.

Euroskop, www.euroskop.cz

Další rozvovory v naší rubrice Zaujalo nás 
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Novinky programu Evropa pro
občany
Evropa pro občany (Europe for Citizens) je jedním
z  komunitárních  programů,  prostřednictvím kterého
mohou veřejné orgány  jako např.  města,  obce, kraje
či  neziskové  organizace  čerpat  finanční  prostředky
za účelem podpory mezinárodních projektů.

 

Program  Evropa  pro  občany  se  dělí  do  4 hlavních
programových  os,  tzv.  akcí  a  z  toho  3 jsou
každoročně  v  rámci  jednotlivých  dělení na
samostatná  opatření  jednou  či  vícekrát otevřeny
žadatelům.  Každá  akce  programu  je  určena pro
konkrétnější skupinu žadatelů. Ti mohou podat žádost
o  grant  přímo  do  bruselské  Výkonné  agentury pro
vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA). Jedná se o
granty  na  projekty  a  v  případě neziskových
organizací také o granty na provoz.

Programový průvodce: Novinky

Mezi  nejaktuálnější  změny  pro  žadatele  je vydání
nového Průvodce programem (březen 2011), který
stanovuje  pravidla  pro  žadatele  a  termíny pro
předkládání  žádostí  o  podporu projektů. Programový
průvodce  je  k  dispozici  na  webových stránkách
Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizi
ve  všech  oficiálních  jazycích  EU. Struktura
programového průvodce byla změněna a jeho členění
by  mělo  žadatelům  usnadnit  orientaci  v tomto
dokumentu,  který  vymezuje  základní  podmínky pro
podávání  žádostí  o   financování  projektu, zahrnuje
informace  o  průběhu  výběrového  řízení, popisuje
kritéria  výběru a  požadavky,  které  má projekt splnit.
Průvodce programem je nově rozšířen o glosář pojmů
a  definic  vztahujících  se  k  programu  Evropa pro
občany.

V  březnu  2011  byl  tamtéž  zveřejněn  také nový
manuál  s  instrukcemi  pro  vyplnění elektronické
žádosti.

Specifické  cíle  programu  reflektují  v  roce  2011
Evropský  rok  dobrovolnictví,  pro  rok  2012 lze
projekty zaměřit na Evropský rok aktivního stáří a
mezigenerační  solidarity.  Žadatelé  jsou vyzýváni,
aby  v  projektech  zohlednili  alespoň jednu z trvalých
priorit programu. Podávání žádostí

Podání  žádosti  probíhá  i  nadále  formou vyplnění
elektronického formuláře a již není zapotřebí odesílat
poštou  kopie  elektronického  formuláře,  rozpočtu a
čestného  prohlášení.  Poštou  se  zasílají pouze
doplňující  dokumenty,  které  definuje Průvodce
programem.

Došlo  ke  zrušení  denních  sazeb  pro  různé  země a
výpočtu  vzdálenosti.  Nový  systém  paušálních sazeb
je založen výhradně na počtu pozvaných účastníků a
počtu  dnů.  Pro  všechny  země  účastnící  se programu
platí stejné parametry.

Novinky v rámci Akce 1

Již v roce 2010 byl ponížen počet uzávěrek v rámci
Akce  1,  opatření  1.1.  Setkávání  občanů  v rámci
partnerských  měst  z  původních  4  na  stávající 3
uzávěrky  (1.2.,  1.6.  a  1.9.).  Minimální částka,
kterou lze žádat na partnerské setkání byla zvýšena z
původních  2500  EUR  na  5  000  EUR. Maximální
výše podpory v rámci tohoto opatření byla zvýšena z
původních  22  500  EUR na  25  000  EUR. Minimální
počet  účastníků  činí  25  pozvaných  osob. Setkání
občanů  partnerských  měst  se  nemusí  nutně  konat v
místě žadatele.

Akce  1  -  Aktivní  občané  pro  Evropu  je určena
zejména  k  podpoře  setkávání  Evropanů  z místních
komunit  celé  Evropy,  důraz  je  kladen  na spolupráci

mezi  partnerskými  městy,  vytváření nových
partnerství a na inovační metody účasti občanů. Co si
představit  jako  modelový  projekt?  Jednoduše řečeno
se  jedná  o  setkání  delegací  měst  a  obcí,  občanů či
občanských  sdružení  za  účelem  vzájemného sdílení
zkušeností  a  poznatků  ať  už kulturně-historických,
manažerských  či  vědeckých.  V  rámci  podpory lze
žádat o podporu na jednorázová setkání (uzávěrky 3 x
ročně)  nebo  na  vícero  setkání  v rámci
dlouhodobějších  projektů  (uzávěrky  jsou zpravidla
jedenkrát ročně).

Novinky v rámci Akce 2

Maximální  částka  podpory  byla  zvýšena z
původních  55  000  EUR  na  150  000 EUR.
Ko-financování  z  jiných  zdrojů  musí tvořit
minimálně  30%  rozpočtu.  Projekty  mohou trvat
až 18 měsíců.

Akce  2  -  Aktivní  občanská  společnost  v  Evropě je
určena  pro  projekty  neziskových  organizací, jejichž
projekty  kladou  důraz  je  kladen  na  oživení aspektů
veřejného  života  prostřednictvím  aktivit organizací
občanské  společnosti.  Jedná  se  nejen  o podporu
jednotlivých  projektů,  ale  opatření  zahrnuje  i granty
na  provoz  organizací,  které  operují  na evropské
úrovni. Projekty by měly zvýšit povědomí o otázkách
evropského zájmu a o konkrétních řešeních, které lze
najít  prostřednictvím spolupráce  na  evropské úrovni.
Každoročně  mohou  zpravidla  v  únoru neziskové
organizace,  jejichž  cílem  je  obecný  evropský zájem
(např.  budoucnost  Evropské  unie  a  jejích základních
hodnot;  aktivní  evropské  občanství  -  účast a
demokracie  v  Evropě;  dopad  politik  EU na
společnost;  blaho  občanů  v  Evropě, zaměstnanost,
sociální  soudržnost  a  udržitelný  rozvoj)  žádat o
podporu  na  provoz  v  rámci  vyhlášené  výzvy k
předkládání projektů. Výzva pro projekty na podporu
činnosti  evropských  neziskových  organizací je
otevřena zpravidla v řijnu.

Novinky v rámci Akce 4

Změna uzávěrky pro předkládání projektů z 30.4.
na  1.6.  Do projektu  musí  být  zapojeny  organizace z
jedné způsobilé země programu.

Akce  4  -  Aktivní  evropská  paměť  podporuje projekty
zaměřené  na  ochranu  míst  a  památníků  spojených s
masovými  deportacemi,  bývalými koncentračními
tábory,  dalšími  dějišti  nacistického  a stalinistického
vyhlazování, archivů dokumentujících tyto historické
události  atp.  Projekty  by  měly  podporovat zvýšení
znalostí  a  porozumění  současných  a budoucích
generací  v  souvislosti  s  historickými  fakty těchto
období.  Mezi  podpořené  projekty  v  minulých letech
patří  například  Příběhy  bezpráví  obecně prospěšné
společnosti  Člověk  v  tísni,  kongresy  a konference
jako např. kongres Současná hrozba nacismu, projevy
xenofobie  pořádaný  Památníkem  Lidice nebo
konference pořádaná Ústavem pro studium totalitních
režimů či projekt o.s. Post Bellum Příbehy 20. Století.

Marcela Straková, Evropa pro občany
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