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Úvod

• politiky EU - rámcové prostředí, určité politické tlaky, celá řada 
memorand, doporučení…..

• evropské politiky a strategie (Lisabonská strategie, strategie Evropa 
2020)

• vnímání Lisabonské strategie podnikatelskou sférou – kritické hlasy, 
chybí analýza výsledků, 

• očekávání od strategie Evropa 2020 ?

• značná pozornost:

- výzkumná a inovační politika 

- politika na podporu MSP

- průmyslová politika

• více pozornosti věnovat podnikatelskému prostředí

• vnitřní trh EU

• kohezní politika, atd. 
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Výzkumné a inovační politiky 

• výdaje na VaV ve výši 3 % HDP, pobídky pro podnikové investice do VaV

• nové impulsy v Evropském výzkumném prostoru (ERA) v 7. Rámcovém 
programu výzkumu a vývoje EU; nový program CIP

• spolupráce a společný výzkum univerzit, veřejných výzkumných ústavů a 
podniků

• podpůrné mechanismy pro vznik a rozvíjení inovativních malých a 
středních podniků včetně nových hi-tech podniků a vůbec vytváření
partnerství za účelem inovace, zlepšování přístupu k rizikovému kapitálu

• vytváření center transferu znalostí a technologií a inovačních center na 
regionální a místní úrovni

• technologické platformy založené na partnerství veřejného a soukromého 
sektoru 

• podpora klastrů, inovačních sítí, nových technologických firem typu start-
up či spin-off firmy, vědeckých a technologických parků, ………

• a další cíle a záměry

• Evropa jako Unie inovací
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Programy na podporu VaVaI

• První projekt Evropského inovačního partnerství – pilotní verze na téma 

stárnutí populace a zdravý životní styl

• nyní ještě běží 7. Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a 

demonstrace

- rozpočet 56 mld eur

• Horizont 2020 – Rámcový program pro výzkum a inovace (na období

2014 – 2020)

- uvažuje se s částkou 80 mld eur ( o 46 % více ve srovnání se 7. 

Rámcovým programem)

- zaměřit se na 3 hlavní oblasti:

vědecká excelence, řešení společenských problémů EU, vytváření a 

podpora inovací v průmyslu a konkurenceschopnost v EU
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Programy na podporu VaVaI

• Program EUREKA

• Eurostars program – vytvořen EUREKOU za podpory EK (programová

iniciativa na základě článku 185 Lisabonské smlouvy)

- podpora mezinárodní spolupráce MSP provádějících vlastní VaV

- kritéria (min. 10 % ročního obratu nebo min. 10 % zaměstnanců v FTE ve 

VaV) 

- kofinancování zhruba 1:1 (celkem v období 2008-2013 více než 800 

miliónů eur na VaV prováděný evropskými MSP)
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Průmyslová politika pro věk globalizace

• dopady hospodářské krize a poučení z toho – všechna odvětví přizpůsobit 

se globalizaci

� na úrovni EU tyto záměry :

- vytvořit evropskou průmyslovou základnu konkurenceschopnou v 

celosvětovém měřítku

- vytvořit moderní průmyslovou politiku , podporující podnikání a 

vytvářející pro ně to nejlepší prostředí

- zlepšit podnikatelské prostředí zejména pro MSP, podpořit 

internacionalizaci MSP

- podpořit technologie a výrobní postupy snižující využívání přírodních 

zdrojů, celkově přejít na účinnější využívání zdrojů

- dopravní a logistické sítě poskytující efektivní přístup k jednotnému trhu

KMráček11



Průmyslová politika pro věk globalizace

- obnovit strategii EU podporující sociální odpovědnost podniků -

zajištění dlouhodobé důvěry zaměstnanců a spotřebitelů

- zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví cestovního ruchu

� na úrovni členských států bude nutno: 

- zlepšit podnikatelské prostředí, zejména pro MSP

- zlepšit podmínky pro ochranu práv duševního vlastnictví

- snížit administrativní zátěž podniků

- zlepšit kvalitu právních předpisů upravujících podnikání

- úzká spolupráce se stakeholders v různých odvětvích
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Děkuji za pozornost

Ing. Karel Mráček, CSc.

mracek@avo.cz
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