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Národní tématická síť B podporuje zakládání a rozvoj podniků
Rozvojové partnerství Merkur je členem národní tématické sítě (NTS) B, která je zaměřena na proces zakládání podniků
a rozvoj individuálního podnikání. NTS je formálním nástrojem ke zlepšení takzvaného mainstreamingu, tedy zavádění
ověřených inovativních výstupů projektů financovaných z CIP EQUAL do praxe, politiky zaměstnanosti a lidských zdrojů
na různých úrovních.
„Spolu se zástupci dvanácti rozvojových partnerství se na jednáních schází experti z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR –
Správy služeb zaměstnanosti, úřadů práce či Českomoravské záruční a rozvojové banky. V mainstreamingové strategii jsme si totiž
vytýčili tři základní oblasti, na které se chceme zaměřit. První z nich je motivace a odbourávání bariér, které často brání rozjezdu
živnosti. Proto je jedním z našich cílů prosadit výuku podnikání do osnov základních a středních škol.Vedle teoretické výuky by bylo
vhodné prosadit také praktickou výuku. Například studenti středních škol by se v rámci odborné praxe mohli seznámit s podnikatelským prostředím při tak zvaném manager shadowing. Smyslem tohoto nástroje je, aby se studenti přímo účastnili běžných manažerských aktivit,“ sdělila Lucie Štěpánová, členka NTS B za Rozvojové partnerství Merkur.
Za neméně důležitou považují členové NTS B oblast zvýšení informovanosti a poradenství. Ze spolupráce několika rozvojových partnerství proto vzešel návrh na vytvoření jednotné sítě poradenských míst. Ta by mohla vzniknout například při
registračních místech. Centra by měla poskytovat služby jako diagnostiku klienta (zjišťování jeho kompetencí, možností),
poradenství v oblasti financování či konzultace podnikatelských plánů.
„Konečně třetím bodem mainstreamingové strategie je zlepšení přístupu ke kapitálu.V této oblasti by členové rádi zvýšili dostupnost
mikrokreditů pro podnikatele prostřednictvím změkčení vstupních podmínek do programu START Operačního programu Podnikání
a inovace,“ doplnila L. Štěpánová.

Listopadové konference přinesly nové náměty a poznání
Rozvojové partnerství Merkur se v listopadu
účastnilo dvou významných konferencí, při
kterých mělo možnost prezentovat projekt
Podnikání bez překážek.
Konference „SENIOR LIVING 2007“ se
uskutečnila 9. listopadu ve Zlíně. Součástí
druhého přednáškového dne byl i 3. workshop
k projektu Podnikání bez překážek se zaměřením na problematiku Generace 50+ na trhu
práce. „Setkání bylo zaměřeno na začínající
podnikatele, znevýhodněné skupiny na trhu práce
a dále pak i na různé vzdělávací instituce či organizace pracující s cílovými skupinami. Smyslem
workshopu bylo i představit výstupy z projektu
mimo region Jihočeského kraje,“ uvedla Jana
Kostohryzová z Jihočeské rozvojové o.p.s.
a hlavní manažerka projektu.
Druhá akce nesla název „Od teorie k praxi –
úspěšné příběhy“, konala se 19. listopadu v Praze a byla vlastně výroční konferencí Programu Iniciativy Společenství EQUAL. Pořadatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR společně s PricewaterhouseCoopers. Hlavním hostem konference byl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Ministr hovořil především o dnešní situaci na trhu práce a možnostech
čerpání prostředků z Evropské unie na realizaci projektů zaměřených na zaměstnanost a prosazování nástrojů rozvoje lidských zdrojů.
„Konference byla rozdělena do tématicky zaměřených workshopů. Jeden z nich měla v gesci Národní tématická síť B zaměřená na proces
zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání. Zde jsme měli možnost prezentovat výstupy z našeho projektu Podnikání bez překážek,
který se setkaly s velmi příznivými ohlasy,“ uzavřela J. Kostohryzová.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

V Bulharsku chtějí také podnikat
bez překážek
Koncem listopadu zavítala do Jihočeské
hospodářské komory delegace zástupců
Ministerstva práce a sociální politiky
Bulharska, aby se seznámila s projektem
Podnikání bez překážek.
„Bulharsko, které je od 1. ledna 2007
společně s Rumunskem novým členem Evropské unie, se nyní pečlivě připravuje na čerpání
financí z prostředků EU. Bulharští kolegové se
proto chtěli dovědět co nejvíce o výstupech
projektu financovaného z CIP EQUAL, které
by mohly napomoci v řešení nezaměstnanosti
v jejich zemi,“ uvedla Helena Halabicová
z BENEFIT kontaktního místa při Jihočeské hospodářské komoře v Českých Budějovicích.
Projekt Podnikání bez překážek doporučilo delegaci Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. „S projektem jsme totiž absolvovali audit provedený Evropskou komisí.

Komisaři neshledali v realizaci a předkládaných zprávách žádné pochybení a dokonce
projekt vyhlásili jako příklad dobré praxe
mezi ostatními projekty financovanými z tohoto finančního nástroje,“ uvedla Jana Kostohryzová z Jihočeské rozvojové o.p.s. a hlavní manažerka projektu.
Bulharské kolegy zajímala především
praktická část realizace projektu, všechny
vzdělávací výstupy a metodiky, dopady
a konkrétní přínosy pro účastníky projektu
a počty začínajících podnikatelů. Mnohé
dotazy směřovaly i k ekonomické části
projektu, rizikům realizace a přínosům pro
trh práce v Jihočeském kraji. „Při návštěvě
BENEFIT kontaktního místa se pro změnu
zajímali o konkrétní nabídku a škálu poradenství a after care pro začínající podnikatele,“ ukončila H. Halabicová.
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