
2/11
OBSAH

1
Jankovský: Prioritou je
budování infrastruktury

2
Západní Balkán se
vrací do Evropy

2
Za prací do Rakouska a
Německa

3
Fialovou kartičku
pojištění si přibalte na
dovolenou

3
Proč být
dobrovolníkem, ptali se
studenti

4
Plzeň, město simulací

4
EuropaSecura ve Zlíně

4
O dotace pro obce je
zájem

4
Den Evropy v Jihlavě

Čtvrtletník regionálních Eurocenter, Eurofonu a Euroskopu (duben až červen 2011)

Letní fotografická soutěž Vyfoť projekt
Soutěž Vyfoť projekt chce ukázat díla realizovaná za evropské peníze v České republice trochu jinou optikou.
Optikou objektivu vašeho fotoaparátu.  Soutěž začíná 1.  července a potrvá do 31.  srpna 2011. Vyhodnocení
proběhne v září 2011. 

   

Účelem soutěže je zviditelnění konkrétní a přínosné pomoci peněz čerpaných z evropských fondů. Soutěžící mohou
vyfotografovat  výsledek  některé  z  aktivit,  které  se  financují  z  fondů  EU  a  své  fotografie  přihlásit  do soutěže.
Přihlášená  fotoalba  soutěžících  se  dostanou  do  hlavní  soutěžní  kategorie  Nejtalentovanější  fotograf/ka  a vedlejší
kategorie Nejaktivnější fotograf/ka. Přihlášení soutěžící jsou se svými fotoalby automaticky zařazeni do losování o
ceny, které budou probíhat po celou dobu trvání soutěže.

Můžete  vyhrát  digitální  zrcadlové  a  kompaktní  fotoaparáty,  fotografické  kurzy  dle   vlastního  výběru, víkendové
pobyty pro dvě osoby v hotelích, jejichž  rekonstrukce byla podpořena z fondů Evropské unie a další.

Vyhlašovatelem a  pořadatelem soutěže  je  Ministerstvo  pro  místní  rozvoj  ČR,  Samostatné  oddělení  publicity EU.
Web soutěže: www.vyfotprojekt.cz

Jankovský: Prioritou je
budování infrastruktury

Euroskop  hovořil  s  ministrem  pro  místní rozvoj
Kamilem  Jankovským  o  kohezní  politice  a fondech
EU.

Komisař  pro  rozpočet  Lewandowski  při návštěvě
Prahy  prohlásil,  že  se  EU  nevyhne  změnám v
rozpočtu, pokud má  být schopna financovat nové
výzvy  jako  např.  energetická  bezpečnost.  Jaké
národní  priority  považujete  v  příští finanční
perspektivě za  klíčové?

Hlavní   priority,  které  bychom  v příštím
programovém  období  financovali   z evropských
prostředků, teprve formulujeme. Zatím panuje shoda,
že   priority  ČR  by  měly  být  v  souladu  se Strategií
Evropa  2020.  Ovšem  za   předpokladu,  že nástroje
politiky  soudržnosti  nebudou  jediným  prostředkem,
jak cílů Strategie Evropa 2020 dosáhnout.

Hlavní   prioritou,  kterou  si  ve  svých  strategiích pro
podporu  z  politiky   soudržnosti  ČR  stanovila, je
posílení  své  konkurenceschopnosti  založené  na
zlepšování  podnikatelského  prostředí.  Zde  by měla
být  jedním   z  klíčových  směrů  podpora využití
inovací  ve  výzkumu a  vývoji.  Dále   nechceme ani v
budoucím  programovacím  období opomenout
vzdělávání   chápané  v  širším  smyslu  slova jako
celoživotní.  Naprostou  nutností  je   zlepšení práce
institucí a řízení ve veřejné sféře.

A  postoj k Evropskou komisí zmiňovaným novým
výzvám.  Energetická   bezpečnost, demografické
změny,  mezinárodní  migrace  či  klimatické
změny...

Veškerá  tíže  těchto  řešení   nemůže  ležet  jen na
bedrech  politiky  soudržnosti.  Předmětem jednání
bude  i míra příspěvku politiky soudržnosti k naplnění
nových  výzev.  Pro   budoucí  období  musí  dojít k
přesnějšímu  zacílení  rozpočtových  výdajů  politiky
soudržnosti  na  jasně  stanovené  a odůvodněné
priority.  Budeme  se   snažit  vyjednat takové
podmínky,  které  by  umožnily  financovat  řešení
konkrétních  problémů  České  republiky. Jednání
začnou letos v létě a  budou pravděpodobně trvat déle
než rok.

  Českým  specifikem je velké množství operačních
programů.  Má  MMR,  jako  hlavní  orgán
koordinace peněz z evropských fondů, nějaký plán
na jejich  snížení? Jaký je podle vás ideální počet?

  Máte   pravdu,  že  v  poměru  k  počtu  obyvatel je
český systém poměrně složitý.   I  proto  bych rád pro
budoucí  programovací  období  dosáhl  jeho  snížení.

Ministerstvo  bude  striktně  prosazovat takové
uspořádání  systému,  které   přinese  jasné vymezení
pravomocí,  působností  a  budou  definovány  role  a
odpovědnosti  jednotlivých  subjektů.  Takový systém
se  musí  sestávat   logicky  ze  silného centrálního
koordinátora  a  redukovaného  počtu  operačních
programů.

  V  EU  je  rostoucí  tendence  prosazovat pro
financování z fondů EU tzv. měkké projekty. Jaký
je postoj ČR?

  Česká   republika  respektuje  významnou roli
Evropského sociálního fondu (ESF),   který financuje
měkké  projekty,  mimo  jiné  i  v  souvislosti s
vyrovnáváním   se  s  dopady  krize.  V  ESF spatřuje
Česká  republika  významný  nástroj  EU   pro posílení
adaptability  pracovníků,  a  tím  k prevenci
nezaměstnanosti.   I podle Smlouvy je ale ESF pouze
jedním  z  nástrojů  kohezní  politiky,   jejímž hlavním
cílem  je  snižování  zaostalosti  méně vyspělých
regionů a  členských států.  Výpočet alokací pro ESF
by  proto  měl  být  stejný  jako   pro  ostatní nástroje
kohezní  politiky  a  měl  by  reflektovat  míru
nerozvinutosti daného členského státu či regionu.

Obecně   nesouhlasíme  s  návrhy  vedoucími k
možnému  vyčlenění  určitých  oblastí  či  finančních
nástrojů  (např.  sociální  soudržnosti,  zaměstnanosti,
dopravy,  vzdělávání,  výzkumu a vývoje -  ESF, TEN
apod.)  z  kohezní   politiky  směrem  k jejich
„sektorizaci  ,  což  by  mohlo  vést  k  zásadnímu
potlačení úlohy kohezní politiky.

  V  Evropě  se  objevují  návrhy  na propojení
kohezní politiky se Strategií Evropa 2020. Co by to
znamenalo pro ČR?

  S  ohledem na přetrvávající potřeby České republiky
je  rozhodne  důležité,   aby  jednou  z  priorit  EU v
oblasti  kohezní  politiky  zůstalo  budování  a
modernizace  základní  infrastruktury.  Pro méně
vyspělé  státy  představuje   rozvoj inteligentní,
modernizované  a  plně  propojené  dopravní,
environmentální, energetické, výzkumné a informační
infrastruktury  důležitý předpoklad pro to, aby mohly
dosáhnout  růstových  cílů  Strategie   Evropa  2020 a
posilování konkurenceschopnosti.

  Jakým  způsobem  chce  ministerstvo zlepšit
informování o evropských fondech?

  Hlavní   aktivitou,  kterou  plánujeme,  je výsledková
kampaň.  V té  bychom chtěli   představit,  co  už  se za
peníze z fondů EU podařilo realizovat  v jednotlivých
krajích  České  republiky.  Jde  nám  o  to, abychom
lidem   představili,  co  konkrétního  se podařilo
vybudovat blízko jejich domova.

  Jednou   z  nejefektivnějších  cest,  jak informovat
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veřejnost,  je  také  osobní   forma  komunikace. Proto
jsme  se  rozhodli  posílit  společný  projekt  MMR  a
Úřadu  vlády.  Již  nějaký  čas  spolupracujeme na
provozu  informační  linky   Eurofon,  která mimo
informací  o  EU  podává  i  informace  o  fondech EU.
Tuto   spolupráci  jsme  se  nyní  rozhodli  rozšířit  i na
Eurocentra,  což  jsou   informační  kanceláře Úřadu
vlády,  které  jsou  otevřeny  v  krajských  městech
České republiky.

  Stranou  nezůstane ani odborná veřejnost, se kterou
MMR jako národní koordinátor  čerpání z fondů EU
dlouhodobě spolupracuje.  Ve druhé polovině tohoto
roku  plánujeme  několik  konferencí  pro odbornou
veřejnost,  které  budou   hodnotit  dosavadní realizaci
fondů EU v České republice z různých perspektiv.

Petr Zenkner, Euroskop

 

Západní Balkán se vrací do
Evropy
Dvacáté  výročí  vyhlášení  nezávislosti  Slovinska a
Chorvatska  připomněl   Evropský  šálek čaje
tentokrát se slovinskou příchutí. O rozšiřování EU
 nejen  na  západní  Balkán  při  něm debatovali

slovinská  velvyslankyně   Smiljana  Knezová, Igor
Blahušiak  z  Úřadu  vlády,  bývalý  český
velvyslanec ve Slovinsku Petr Kypr a Matyáš Zrno
z Občanského institutu.

Rozšiřování  EU  je  v  jejím  vlastním  zájmu, zahájila
diskuzi  slovinská  velvyslankyně.  EU  si musí
uvědomit, že tím rozšiřuje oblast bezpečnosti, stability
a prosperity. Tento proces musí pokračovat, dodala.

Přijetím  nových  zemí  získají  evropští podnikatelé
potenciálně  až  100  milionů  spotřebitelů  a rozšířený
trh  přispěje  růstu  konkurenceschopnosti, dodal
pragmatické přínosy Blahušiak. Velkou výhodu vidí i
v  možnosti  sdílet  expertízu  a  spolupracovat na
sdílených projektech. Kandidátské země zase již nyní
dostávají  předvstupní  pomoc a  mají  užitek  z vyšších
objemů obchodu, liberalizace víz a zlepšování justice
a bezpečnosti.

Slovinsko v čele peletonu

Česko  podporuje  rozšiřování  EU,  ale  musí být
splněny  podmínky,  nastínil  český přístup
exvelvyslanec  v  Lublani.  Slovinsko  mělo oproti
ostatním  částem  bývalé  Jugoslávie nesrovnatelné
výhody  a  ostatní  nástupnické  státy  proto nedosahují
hospodářské  ani  politické  stability jediného

západobalkánského člena EU.

V době rozpadu federace byl slovinský hrubý domácí
produkt  osmkrát  vyšší,  než  mělo  Kosovo, nejchudší
část  země.  Již  tenkrát  v  něm  operovaly zahraniční
firmy a bylo napojeno na evropský byznys. Ostatním
zemím  se  s  výjimkou  Chorvatska  nedaří  jej hladce
následovat, vysvětlil Petr Kypr.

Většina  Evropy  vnímá  Balkán  téměř  jako kmenovou
společnost,  musíme  si  ale  uvědomit,  že  v  60. letech
dosahovala  Jugoslávie  úrovně,  o  které  se ostatním
komunistickým  zemím  ani  nezdálo,  navázal Zrno.
Kromě Francova Španělska měli její občané otevřené
hranice do všech západoevropských zemí, kde mohli i
pracovat.  Vstup  států  Západního  Balkánu  do  EU je
tedy ´návratem zpátky, kam patřily´.

Marie Bydžovská, Euroskop

Za prací do Rakouska a
Německa
Rakousko a Německo otevřely 1. května 2011 svůj
pracovní  trh.  Mezi   nejžádanější  profese patří
podle  EURES  poradců  elektrikáři,  prodavači,
zdravotní  sestry,  personál  restaurací  a hotelů,
lékaři a IT inženýři.

Téměř  200  lidí  navštívilo  přednášky  ve čtyřech
Eurocentrech,  které  zprostředkovaly  informace o
možnosti  práce  a  podnikání  v  těchto  zemích. Do
Eurocenter  přišli  poradci  ze  sítě  EURES  a agentury
Enterprise  Europe  Network.  V  Olomouci lektorovali
akci  Tsunami z  východu -  příležitost  pro podnikatele
odborníci  z  Centra  pro  regionální  rozvoj  ČR a
Ministerstva průmyslu a obchodu. Největší zájem byl
v Eurocentru v Brně.

Nekvalifikovaní, nejezděte!

Nedostatek  některých  kvalifikovaných  pracovníků je
v  Německu  velmi  aktuální.  Podle  Sylvie  Miersch z
EURES  kanceláře  v  Žitavě  nemají  zájemci  o práci
hledat  nekvalifikovaná  místa.  Zaměstnání  těchto lidí
je  totiž  mnohem  složitější.  Pokud  jste  lékaři, strojní
inženýři,  zkušení  prodavači,  odborníci  v gastronomii
nebo specialisté na marketing, pak žádejte tato místa,
povzbuzovala v Liberci.

Určité  profese  však  samozřejmě  musí splnit
předepsané  kvalifikační  nároky,  uvedla  v plzeňském
Eurocentru  krajská  poradkyně  EURES Lenka
Kastnerová.  To se  týká především tzv. regulovaných
profesí,  pro  něž  právní  předpisy  členského  státu EU
předepisují  požadavky,  bez  jejichž  splnění nemůže
osoba povolání či činnost vykonávat.

Nejvíce problémů v Rakousku

Kromě zaměstnanců se po 1. květnu otevírá prostor i
pro  podnikatele  a  živnostníky.  Ani  úplné formální
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odstranění bariér ale neodstraní všechny problémy při
poskytování  přeshraničních  služeb  -  čili  tahanice s
úřady,  pravidly  a  byrokratickými  průtahy. Zejména
Rakousko je tradičně velmi konzervativní.

V  tomto  případě  se  jedná  o  složitý  systém,  kde je
rozhodujícím  prvkem  nastavení  kolektivních smluv
mezi  zaměstnanci  a  zaměstnavateli.  Pro úspěšné
poskytování  služeb  je  třeba,  aby  Češi  tento systém
znali  a  řídili  se  jím,  poznamenala  v  Olomouci Jitka
Ryšavá z Centra pro regionální rozvoj.

Jeden z účastníků semináře k tomu podotkl: Z vlastní
zkušenosti  doporučuji,  abyste  se  pečlivě  seznámili s
pravidly  hry  a  dodržovali  je.  V  žádném případě
nečekejte,  že  Vám  rakouské  úřady  vyjdou  v něčem
vstříc.  Naopak za jakoukoli  neznalost  budete z jejich
strany bez milosti sankcionováni.

SOLVIT pomůže

Ne  vždy  jsou  úřady  v  právu  a  někdy  i  proto, že
neznají aktuální evropskou legislativu, překračují své
pravomoci.  Podnikatelé  se  v  případě problémů
mohou  obrátit  na  síť  poradců  SOLVIT,  která jim
může v ´boji´ pomoci.

Podle  Ondřeje  Bednáře  je  1.  květen  2011 dalším
krokem  k  liberalizaci  celého  vnitřního  trhu, který
bude  mít  další  vývoj.  Teď  je  třeba  nastavit zejména
administrativu  zemí  tak,  aby  dokázala pružně
reagovat  na  potřeby  soukromého  sektoru  při vstupu
na přeshraniční trhy, zdůraznil zástupce SOLVIT.

Eurocentrum Brno, Liberec, Olomouc a Plzeň

Fialovou kartičku pojištění si
přibalte na dovolenou
Léto zaklepalo na dveře karlovarského eurocentra
a  přineslo  nejen  prázdninovou  náladu,  ale i
vyletněné  téma  červnového  semináře. Zdravotní
pojištění  na  cestách  po  Evropské  unii  připravilo
rady pro cestovatele, ať už se rozhodli usrkávat za
 dlouhých  letních  večerů  sangriu,  metaxu nebo

snad rakiji, tatranský čaj  či dokonce šampaňské.

Ať už se chystáte k moři, na túru po Tatrách nebo jste
se  konečně  rozhodli  spočítat  schody  vedoucí na
Eiffelovku  je  dobré  se  na  cestu  připravit. Špatně
vyvrknutý  kotník  na  padesátém  schodě  totiž dokáže
nejen  zkazit  jinak  okouzlující  pohled  na šarmantní
francouzskou  metropoli.  Může  také  zmařit zbytek
dovolené a významně  ulevit  peněžence či kontu. Na
jakou  zdravotní  péči  tedy  máte  v  Evropě  nárok  a na
co je nutné si připravit eura a kolik?

V  zemích  EU,  Evropského  hospodářského prostoru
(Island,  Norsko,  Lichtenštejnsko)  a  ve Švýcarsku

mají  občané  těchto  31  států  nárok  na nezbytnou
zdravotní  péči  na  účet  své  domácí zdravotní
pojišťovny. Na základě mezistátní smlouvy mají čeští
občané  nárok  na  nutné  a  neodkladné  ošetření  i v
Černé  Hoře,  Chorvatsku,  Makedonii,  Srbsku a
Turecku.  Tyto  nároky  však  cestovatele nezbavují
starostí s pojištěním, skrývají totiž svá ale.

Pojištění není na všechno 

Pro  uplatnění  nároku  je  vždy  nutné  se prokázat
Evropským  průkazem  zdravotního  pojištění (EHIC),
proto  není  dobré  svou  fialovou  kartičku  před cestou
zapomenout  doma.  Tento  nárok  na  ošetření  je navíc
možné  uplatnit  pouze  v  zdravotnických zařízeních
financovaných  z  veřejných  zdrojů.  Proto  pozor na
hotelovou  službu,  která  pravděpodobně zavolá
privátního  hotelového  lékaře,  jehož  služby bude
nutné zaplatit v plné výši. A navíc se ve většině států
za péči připlácí. Proto si i držitel EHIC musí zaplatit
stejnou  spoluúčast  jako  místní  pojištěnci. Přepravu
zpět  do  České  republiky  ani  repatriaci  ostatků nárok
na zdravotní péči nekryje.

Konkrétní  podmínky  i  výše  spoluúčasti  se v
jednotlivých zemích  liší.  Zdravotní  potíže  ve Francii
například  dávají  možnost  ´obohatit´  dovolenou o
neplánovaný kulturní střet s francouzskou byrokracií.
Ambulantní  ošetření  je  totiž  nutné  nejprve uhradit
(cca 23 - 25 EUR) a následně požádat o refundaci na
pobočce  místní  zdravotní  pojišťovny.  Cestou na
vrchol  Eiffelovky  se  proto  doporučuje  méně se
kochat a více dávat pozor na nohy.

I  přes  nárok  na  ošetření  ale  zůstává otázka
komerčního  cestovního  pojištění  aktuální. Nevratná
spoluúčast  může  především  v západoevropských
zemích  dosahovat  vysokých  částek. Vysokohorská
turistika  si  komerční  pojištění  přímo  žádá, neboť
zásah  horské  služby  se  nehradí.  Před  cestou po
Evropě  je  proto  dobré  zvážit  konkrétní  podmínky a
rizika v souvislosti s cílovou zemí i náplní dovolené a
fialovou kartičku EHIC radši přibalit.

Další informace:
ttp://www.cmu.cz/formulare/pruvodce.pdf 

Eurocentrum Karlovy Vary

Proč být dobrovolníkem, ptali
se studenti
Program  Mládež  v  akci  je  v  Česku poměrně
aktivní.  Jeho  partnery  jsou  při  řadě  akcí i
regionální Eurocentra.

Dubnový  workshop  o  dobrovolnictví pořádaný
Eurocentrem Zlín přilákal před začátkem léta na šest
desítek  gymnazistů.  U  příležitosti  Evropského roku
dobrovolné  činnosti  2011  uspořádala podobný
seminář i Eurocentra v Plzni a Pardubicích.

Komunitární  program  Mládež  v  akci umožňuje
dobrovolnictví  v  široké  škále  aktivit (ekologie,
umění,  sport,  sociální  péče  atp.).  Dobrovolníci ve
věku 18-30 let, kteří mají trvalé bydliště v některé ze
zemí programu anebo v  partnerských zemích, mohou
ve vybraném místě strávit od dvou měsíců do jednoho
roku.  V  rámci  Akce  2  se  dobrovolnictvím mohou
zabývat  i  jiné  věkové  kategorie.  Znalost angličtiny
není v programu podmínkou.

Dobrovolník  pracuje  30  až  35  hodin  týdně a
dobrovolná  služba  je  zdarma.  Z  grantu  se však
dobrovolníkovi  hradí  ubytování,  strava, jazykový
kurz,  většina  cestovních  nákladů,  zdravotní pojištění
a měsíční kapesné.

Eurocentrum Zlín, Plzeň a Pardubice
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KALENDÁŘ
Praha  Plzeň, město simulací

Do  Plzně  se  sjely  hlavy  členských  států Evropské
unie,  aby  rozhodly  o   vstupu  Turecka  do EU.
Delegáty  studentského  summitu  Evropské rady
byli   ovšem  žáci  středních  škol.  Při závěrečném
hlasování  studenti  Turecko  do   EU nakonec
nepřijali. Akci zorganizovalo Eurocentrum Plzeň.

Studenti  prezentovali  reálné  pozice  a stanoviska
´svých´ členských států EU k přijetí Turecka do unie.
V  Plzni  se  sešli  zástupci  Velké  Británie, Německa,
Rakouska,  Itálie a také České republiky,  která přijetí
Ankary  podporuje.  Navzdory  bouřlivým kuloárním
jednáním  se  však  českým,  britským  a italským
zástupcům ostatní přesvědčit nepodařilo.

V  závěru  Evropské  rady  vybrala  odborná porota
nejlepší tým studentů z Masarykova gymnázia v Plzni
ve  složení  Petr  Hladík  a  David  Lašek,  kteří na
summitu  reprezentovali  Francii.  Odměnou třem
nejlepším  týmům  byla  návštěva Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.

foto: Eurocentrum Plzeň

 V  Plzni  proběhl  i  regionální workshop simulací
rozhodování  Evropského  parlamentu  a  Rady EU.
Tématem  byl  aktuální  návrh  nařízení Evropského
parlamentu a Rady, který členským státům umožňuje
zakázat  či  omezit  pěstování geneticky
modifikovaných organismů na jejich území. Studenti
z  Gymnázia  Františka  Křižíka  v  Plzni  si vyzkoušeli
rozhodování  a  debatu  ve  Výboru  pro životní
prostředí,  veřejné  zdraví  a  bezpečnost  potravin i
rozhodování v Radě EU.

Eurocentrum Plzeň

EuropaSecura ve Zlíně
Již  4.  ročníku  soutěže  EuropaSecura  se zúčastnili
také  studenti   zlínských  středních  škol. Do
krajského  kola  postoupily  týmy,  které  zvládly
online kolo otázek k EU a NATO.

Nejlepší týmy představily vlastní analýzy bezpečnosti
a  oponovaly  analýzy  soupeřů.  Diskutovalo se
například  o  situaci  v  Afghánistánu,  nestabilitě v
Bělorusku  nebo  arabském  jaru,  které  začalo v
prosinci 2010 v Tunisku.

Do  celostátního  kola  soutěže  vyslala  porota, kde
zasedla  i  vedoucí  Eurocentra  Zlín  Livia Pekajová,
středoškoláky  ze  Soukromého  gymnázia  a Střední
odborné  školy  v  Kunovicích.  „Všichni prokázali
výborné  prezentační  schopnosti  a znalost
problematiky,   řekla  členka  poroty.  V  ní  byli také
David  Král  a  Vladimír  Bartovic,  zástupci hlavního
pořadatele  soutěže  Institutu  pro  evropskou politiku
EUROPEUM.  Výherci  z  Kunovic  se  o celkové
vítězství  utkají  v  červnu  na  zámečku  Tři  Trubky ve
vojenském prostoru Brdy. Eurocentrum Zlín

O dotace pro obce je zájem
Žadatelé  o  evropské  dotace  mohou získat
prostředky  ze  strukturálních   fondů nebo
komunitárních programů.

Českobudějovické  Eurocentrum  již podruhé
uspořádalo seminář Evropské dotace pro obce. Přijelo
na  čtyřicet  starostů  obcí  a  zástupců  měst. Seminář
pořádají  Eurocentra  ve  spolupráci  s gestory
jednotlivých operačních programů.

 Eurocentrum České Budějovice navázalo na úspěšný
seminář,  který  proběhl  začátkem  března v
Pardubicích,  řekla  vedoucí  Eurocentra Petra
Čechová.  Na  podzim  budou  podobné semináře
probíhat  i  v  ostatních  regionech  České  republiky.
Kromě  informací  o  evropských  fondech  jsme do
programu  zařadili  navíc,  pro  mnohé  viditelně nové,
informace  týkající  se  strategických  plánů rozvoje
obcí. Jejich vypracování je přitom v mnoha případech
podmínkou získání dotace, dodala Čechová.

Mnohé  obce  volí,  často  s  ohledem  na finance
polovičaté  řešení.  Na  semináři  však  zaznělo jasně:
Nevytvářet  strategický plán kvůli  dotacím,  ale snažit
se dotace získat až na základě skutečně komplexního
a  dlouhodobého  strategického  plánu.  V libereckém
Eurocentru  se  naopak  uskutečnil Veletrh
komunitárních programů se zaměřením na výzkum a
vývoj.  Prezentovaly  se  zde  programy Eurostars,
Eureka,  7.  Rámcový  program,  Progress  a  CIP. Na
veletrhu  vystoupili  i  dva  úspěšní  žadatelé  - zástupce
ředitele  pro  ekologii  firmy  TERMIZO  Petr  Novák a
Miroslav Černík z Technické univerzity v Liberci.

Eurocentrum České Budějovice a Liberec

Den Evropy v Jihlavě
Eurocentrum  Jihlava  připravilo  u příležitosti
oslav  Dne  Evropy  9.  května  program  pro děti,
dospělé  i  seniory.  Ti  v  živé  debatě  probrali řadu
problémů,  kterými  se  současná  unie  zabývá  – od
zemědělské  politiky  přes  dotace  až  po vstup
Turecka do Evropské unie.

foto: Eurocentrum Jihlava

Eurocentrum Jihlava
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