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Projekt Podnikání bez překážek se blíží do finále
Projekt Podnikání bez
překážek, financovaný ze
Společné Iniciativy Equal,
se po třech letech blíží do
finále. Realizátoři a členové
Rozvojového partnerství
Merkur, společně s organizátorem konference KP
projekt s.r.o., připravili na
22. květen 2008 závěrečnou
konferenci a workshop. Obě
akce se uskutečnily ve
Zlatém domě evropské
kultury v Českých Budějovicích.
Jednotlivé body programu
byly zaměřeny na sociální
podnikání, rozvoj lidských
zdrojů a vzdělávání podnikatelů: „Snad i pro takto zvolená témata převzali nad konferencí záštitu pan Vladimír
Špidla, člen Evropské komise,
a pan Petr Nečas, ministr práce
a sociálních věcí. Přestože se
ani jeden z politiků akce nemohl z pracovních důvodů zúčastnit, udělení záštity nás velmi
potěšilo,“ uvedla Jana Kostohryzová z Jihočeské rozvojové o.p.s. a manažerka projektu.
Úvodního slova konference se ujal Luboš Průcha
z Krajského úřadu Jihočeského kraje. Poté Andrea
Tajanovská, ředitelka Jihočeské rozvojové o.p.s., zhodnotila výstupy projektu
Podnikání bez překážek. „Po
dobu realizace se nám podařilo
vytvořit rozsáhlou publikaci
Podnikání bez překážek, která
je určena začínajícím podnikatelům, podnikatelům s krátkodobou historií, studentům

obchodních a ekonomických
škol a všem, kteří si rádi rozšíří znalosti v oblasti podnikání.
V publikaci jsou shrnuty
základní informace které by
měl začínající podnikatel znát,
a podmínky, které by měl
splňovat, právní normy České
republiky, užitečné kontakty
a důležité informace o státních
i nestátních institucích. Materiál je rozsáhlou teoretickou
učebnicí, jejíž součástí je
i praktická cvičebnice spolu se
skripty, vytvořenými mimo jiné
pro účely - námi sestavených
a zrealizovaných - dvou typů
vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele. Dále jsme
v Jihočeském kraji založili pět
Benefit kontaktních míst, určených pro individuální poradenství. K 5. květnu využilo
služeb našeho projektu 524
osob, z toho jich téměř 50
zahájilo podnikání. Aktivity
projektu jsou stále v plném

proudu, takže konečná čísla
budou ještě vyšší.“
Andreu
Tajanovskou
vystřídala Eva Micková
z RPIC-ViP, s.r.o., s prezentací projektu Kompetence
pro trh práce a Magda
Piroutková z Asociace podnikatelek a manažerek ČR
s příspěvkem Europodnikatelky 21. století. Sociální
ekonomiku v ČR přiblížil
Jozef Slobodník z občanského sdružení Orfeus.
Ve druhé části konference
představila Pavla Čechová
Švepešová Centrum STROOM DUB, které provozuje
pracovní dílny a realizuje
pracovní rehabilitace pro
osoby zdravotně postižené.
„V naší keramické dílně jsme
pro vás vyrobili sošky Merkura, boha podnikání, který je
i symbolem vašeho projektu.“
Konferenci uzavřel pan
Ivan Loukota za Minister-

stvo práce a sociálních věcí
a Úřad práce v Českých
Budějovicích přednáškou
Podpora podnikání jako
možnost uplatnění na trhu
práce.
Po obědě následoval workshop, na kterém měli účastníci možnost shlédnout zajímavé filmy vytvořené v rámci
projektů Prolomit vlny
a S Krakonošem u počítače.
Dotazy přítomných účastníků zodpovídaly pracovnice
BENEFIT kontaktních míst
pod vedením Heleny Halabicové.
Program konference doplnila výstava produktů chráněných dílen společně
s prezentací vybraných
projektů,
realizovaných
v rámci druhého kola Iniciativy Společenství EQUAL.
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Jihočeská hospodářská komora připravuje, v rámci tzv. aftercare pro
z
začínající
podnikatele, na 24. červen 2008 v pořadí již 3. workshop pro
z
začínající
podnikatele. „Hlavním cílem workshopu je umožnit vzdělávání
v oblasti aktuálních potřeb začínajících podnikatelů, prezentovat začínající
podnikatelské
subjekty a jejich firemní produkty“, uvedla Michaela Fouňová,
p
m
manažerka
projektu a vedoucí oddělení podpory podnikání Jihočeské
hospodářské
komory. Hlavním tématem setkání bude problematika
h
Pracovního
práva, ale také Význam komunikačních a prezentačních
P
dovedností
v roli podnikatele.
d

Přenos principů a výstupů CIP EQUAL do nového programovacího období
V novém programovacím období 2007 – 2013 již Iniciativa
Společenství EQUAL nebude pokračovat jako samostatná
forma pomoci. Nicméně, vzhledem k přidané hodnotě implementace jednotlivých principů EQUAL pro vývoj a aplikaci
nových nástrojů na trhu práce, se členské státy a Evropská
komise rozhodly stanovit povinnost některé tyto principy
v novém období implementovat. Cílem je uchování dosaženého know-how a efektivní využití zkušeností s principy
EQUAL, ale také využití inovativních nástrojů pro trh práce,
majících potenciál ovlivnit politiky a příslušnou praxi. V opačném případě by se dalo hovořit o zbytečně vynaložených
prostředcích.
Konec realizace CIP EQUAL a začátek realizace OP LZZ
se prolínají: během jara letošního roku, kdy bude dokončena
většina produktů EQUAL, dojde k vyhlášení prvních výzev
programů nového období, umožňujících využití produktů
Equal a čerpání ze zkušeností s jeho principy. Výstupy
EQUAL tak přispějí k efektivnímu využití velkého finančního
obnosu, který bude mít ČR v novém programovacím období
k dispozici. To je důvod, proč je v současné době – ze strany
MPSV ČR - intenzivně podporován přenos kvalitních (validovaných) produktů EQUAL, a to zejména prostřednictvím
vertikálního mainstreamingu, tj. zprostředkování přenosu do
politik, strategií a praxe na národní úrovni. Součástí tohoto
úsilí je zavedení metody validace inovativních produktů, která
umožňuje shromáždit důkazy o kvalitě produktů a jejich
přidané hodnotě. Mezi další prostředky podpory přenosů
výstupů CIP EQUAL patří také jejich šíření na webových
stránkách, publikace dobré praxe, sborníku projektů a produktů CIP EQUAL, a v neposlední řadě také diseminační semináře průběžné evaluace a přesun nevyužitých prostředků na
posílení Akce 3. Všechny výstupy CIP EQUAL budou volně
k dispozici na plánované interaktivní internetové databázi
produktů, počítá se také s diskusními skupinami kolem dané
tématické sítě.

V novém programovacím období 2007 – 2013 dojde
k uplatnění tří základních principů EQUAL: inovativnost,
partnerství a mezinárodní spolupráce. Popis implementace
principů EQUAL v rámci OP LZZ je uveden zejména v tzv.
Prováděcím dokumentu. Princip inovativnost, v rámci kterého dojde i k uplatnění principu mainstreamingu, bude aplikován ve všech oblastech podpory vyjma technické asistence.
Princip mezinárodní spolupráce bude realizován na samostatné prioritní ose, současně bude možné mezinárodní
spolupráci podporovat průřezově ve všech oblastech podpory
vyjma technické asistence, což umožní vynaložit v OP LZZ
větší množství finančních prostředků na mezinárodní spolupráci než v CIP EQUAL. Princip mezinárodní spolupráce je,
vzhledem k jeho výrazné přidané hodnotě při realizaci zejména inovativních projektů, v takovém rozsahu podporován.
Podpora principu partnerství je založena na předpokladu
efektivnější partnerské spolupráce při řešení řešení problematiky nezaměstnanosti. U grantových projektů bude zapojení
partnera možné s finančním příspěvkem, u individuálních
projektů bude zapojení partnera možné jedině bez finančního
příspěvku.
V rámci technické asistence CIP EQUAL se nyní připravují, přesněji řečeno jsou již ve fázi realizace, samostatné evaluační studie na vybrané principy, které budou přeneseny do
nových operačních programů: partnerství a mezinárodní
spolupráce. Principy inovativnost a mainstreaming jsou
hodnoceny v rámci průběžné evaluace. Samostatná evaluační
studie bude zpracována na hodnocení implementace průřezového tématu rovné příležitosti žen a mužů. Očekává se, že
tyto analýzy přinesou konkrétní doporučení pro praktickou
aplikaci těchto principů do programů ESF v novém období.
Více informací o OP LZZ je možné zjistit na www.esfcr.cz,
záložka ESF 2007 – 2013.
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