
POZVÁNKA NA KONFERENCI 
 

„Konkurenceschopnost a růst“ 

 9. května 2012 od 10,00 do 13,30 hod., Kaiserštejnský palác, 

Malostranské náměstí 23/37, Praha 1 

Oslavy Dne Evropy jsou vhodným okamžikem pro zamyšlení se nad 

prioritami České republiky v rámci připravovaného víceletého rozpočtu 

EU na období 2014 - 2020 s cílem podnítit růst a konkurenceschopnost 

České republiky. Dobrým vodítkem pro efektivní a zacílené využití 

disponibilních prostředků v budoucím víceletém finančním rámci se zdají 

být priority stanovené v národní Strategii mezinárodní 

konkurenceschopnosti ČR, které zahrnují projekty vytvářející předpoklady 

pro ekonomický růst a rozvoj naší země. Česká republika by se v této fázi 

měla zaměřit na vyjasnění si způsobu využití financí v rámci největšího 

programu EU Horizont 2020 (s disponibilním objemem 80 mld. EUR), ale 

rovněž menšího programu na podporu malých a středních podniků 

COSME  (2,5 mld. EUR). Oba programy spojuje zaměření na podporu 

přístupu podniků k financím. Zatímco COSME se zaměří na podporu 

malých a středních podniků s rozpočtem 1,4 mld. EUR, Horizont 2020 

pak na rostoucí inovativní firmy s disponibilním rozpočtem 3,8 mld. EUR. 

Finance by měly směřovat na podporu půjček, ekvity, záruk a 

mezzaninových nástrojů. Prioritní oblasti České republiky v návrhu 

rozpočtu EU na léta 2014 - 2020 budou diskutovány v první části 

konference. V druhé části se konference zaměří na diskuzi o finančních 

nástrojích EU v COSME a Horizont 2020. 

 

V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké 

spektrum pohledů a názorů.  

 

ZAHÁJENÍ KONFERENCE (10:00 - 10:30 hod) 

 Štefan Füle, komisař pro politiku rozšíření a evropskou politiku 

 sousedství, Evropská komise 

 PhDr. Vojtěch Belling, Ph.D., státní tajemník pro evropské  

           záležitosti, Úřad vlády ČR 

 



PANEL I: Využití možností nabízených EU na podporu růstu a 

konkurenceschopnosti ČR (10:30 – 11:30 hod) 

 

 Ing. Dan Braun, MA, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj ČR  

 Dr. Rudolf Strohmeier, zástupce generálního ředitele; Generální ředitelství pro výzkum a 

vývoj Evropské komise 

 Petr Kužel, MBA, prezident Hospodářské komory České republiky 

 RNDr. Jan Hrušák, CSc., vrchní ředitel Sekce vědy a výzkumu, Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR 

 

Moderuje Ing. et  Mgr. Alena Vlačihová, ředitelka CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace při EU.  

 

Pauza na kávu a občerstvení (11:30 – 12:00 hod) 

 

PANEL II: Efektivní využití finančních nástrojů EU (12:00 – 13:30 hod) 

 
Finanční prostředky vyčleněné v rámci programu Horizont 2020 a COSME na finanční 
inženýrství dosahují více než 5 mld. EUR, které budou využity formou půjček, záruk, 
rizikového kapitálu či ekvity. Kromě toho budou nově navržené finanční instrumenty 
podpořeny financováním z kohezních fondů na národní úrovni. 
 

 Jan Wiesner, předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

 Ing. Petr Očko, Ph.D., ředitel Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO ČR 

 Radek Špicar, M.Phil., viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR pro hospodářskou 

politiku a konkurenceschopnost 

 Ing. Petr Zahradník, člen NERV, kancelář pro EU, Česká spořitelna, a. s. 

 Ing. Karel Havlíček, MBA, Ph.D., předseda představenstva Asociace malých a středních 

podniků ČR; 

Moderuje Mgr. Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – Česká podnikatelská 

reprezentace při EU. 

 

Tato konference se uskuteční v rámci Evropských dnů a je organizována Zastoupením Evropské komise v ČR a 
Informační kanceláří Evropského parlamentu v ČR ve spolupráci s Konfederací zaměstnavatelských a 
podnikatelských svazů ČR, CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU a Úřadem vlády ČR. 

 

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. května 2012 zde nebo emailem na 

prague@cebre.cz. 
 
Partneři debaty: 

  
Mediální partneři debaty: 
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