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Síù støedisek Euro Info ve sluûbách podnikatelské sféry

PhDr.Marie Pavlù, CSc., øeditelka EICC Praha

Euro Info Centrum (EIC) je zavedený název pro více neû 250 informaèních a poradenských

støedisek pùsobících v Evropské unie, ve støední a východní Evropì a také ve støedomoøí. Tato

velice rozsáhlá síù, jejímû hlavním cílem je informaèní a poradenská podpora pro malé a

støední podnikatele, je øízena Evropskou komisí, a to Generálním øeditelstvím (DG) XXIII .

Síù byla vytvoøena jiû v osmdesátých letech, a i kdyû je DG XXIII jednou z nejmenöích v

Evropské komisi, Euro Info Centra  hrají jiû od poèátku své existence významnou roli.

• V Èeskoslovensku bylo EURO INFOí92 díky belgické vládì zaloûeno jiû v r. 1990  (jako

první ve støední Evropì) a jako èlen sítì pøijato Evropskou komisí pod názvem

korespondenèní Euro Info Centrum (EICC)  v r. 1992. Jeho Ñhostitelskou organizacíì

je Centrum pro regionální rozvoj Èeské republiky . Má vybudovanou i regionální síù

v Èeské republice. Ètyøi regionální pracoviötì sídlí v Obchodní a hospodáøské komoøe

Brno, v Podnikatelském inovaèním centru (BIC) Plzeò, v Agentuøe pro rozvoj podnikání

Ostrava a v Komerèní bance v Hradci Králové.

Jaké jsou jejich cíle, nástroje, pøednosti, co umí, co neumí, jak se doplòují s  ostatními

podobnými støedisky a co mohou nabídnout podnikatelské sféøe v  Èeské republice - to

jsou hlavní body mého pøíspìvku pro konferenci Infomediaí98.
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1. Cíle Euro Info Center

• Hlavním cílem bylo zpoèátku pøipravit malé a støední podnikatele na tìûkosti, které pøinesl

jednotný trh v Evropì.

• Od r. 1992 se vöak situace postupnì mìnila a z informaèních støedisek jsou  støediska

poradenská, která mají slouûit jako tzv. Ñfirst-stop-shopì: první záchytný bod pro toho, kdo

podniká a  neví, na koho se obrátit o pomoc a rady o programech, projektech EU, pøi

hledání partnerù k výrobì, nabídce produktù èi sluûeb, o legislativì Evropské unie èi

národních legislativách jednotlivých zemí, èi hledá informace o zemích Evropské unie

obecnì.

• Novým cílem pro Euro Info Centra je nyní také napø. propagace eura spojená s informaèní

kampaní, jak ovlivní tato významná zmìna MSP (malé a støední podniky) v celé Evropì.

• Struènì shrnuto: Euro Info Centra mají poskytovat kompletní informaèní servis o Evropské

unii a poradenství ve specializovaných oblastech (napø. programy a projekty, zahranièní

kontakty, legislativa, atd.). Pokud na nìco sama nestaèí, ve spolupráci s ostatními

institucemi  a organizacemi mají podnikatelùm poskytnout vyèerpávající sluûby tak, aby

oni sami nemuseli chodit Ñod èerta k ïábluì.

Proto se Euro Info Centrum snaûí spolupracovat se vöemi organizacemi, jejichû cílem je také

podpora podnikání, a to zejména malého a støedního v ÈR. Aèkoliv je hostitelská organizace

EICC - Centrum pro regionální rozvoj  ÈR - zøízena Ministerstvem pro místní rozvoj, EICC

spolupracuje s MPO, s Agenturou pro rozvoj podnikání, CzechTradem, Czechinvestem, se sítí

RPIC, BIC, je souèástí FEMIRC - konsorcia specializovaného na informace a poradenství o

výzkumných programech EU v oblasti inovací a transferu technologií (spoleènì

s Technologickým centrem AV ÈR a Agenturou pro rozvoj podnikání), má napojení na

Hospodáøské komory v mnoha regionech, Svaz prùmyslu a dalöí podnikatelské a profesní

svazy. Evropské dokumentaèní støedisko èinnost EICC doplòuje jako zdroj utøídìných a

pravidelných informací. Napojení na zahranièní instituce podobného typu zaruèuje, ûe se

k nám dostanou zajímavé informace z celé Evropy.

2. Nástroje Euro Info Center

• Síù mìla od poèátku své existence ve vínku moderní informaèní nástroj - elektronickou síù

VANS ( Value Added Network Systems), navzájem propojující poèítaèe vöech støedisek a

DG XXIII v Bruselu, umoûòující kromì jiného i konference, èi pøístup k nìkterých
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databázím EU. I zde vöak jiû zasáhl internet, a tato síù je od loòského roku provozovaná

pomocí internetu, i kdyû si zachovala svá specifika.

• Dalöím nástrojem je BRE - Bureau de Rapprochement des Entreprises - celosvìtová

inzerátová nabídková a poptávková sluûba pro podnikatele. Její Ñkorespondentiì roènì

zveøejòují v 80 zemích svìta nabídky a poptávky nìkolika stovek tisíc podnikù. Èesky jsou

tyto nabídky a poptávky zveøejòované v mìsíèníku Podnikatelské kontakty, který nabízí

také informace o rùzných akcích, konferencích, atd.

• Projekty DG XXIII INTERPRISE, IBEX , do nichû lze prostøednictvím EICC zapojit i

èeské subjekty.

• Databáze podnikù evropských zemí a databáze èeských a slovenských podnikù patøí

k jednomu z velice uûívaných nástrojù pro reöeröe.

• Hojnì vyuûívanými jsou i  legislativní databáze EU (Celex a Eurolaw) a také Official

Journal øady C a J, z nichû dìláme pro zákazníka reöeröe.

3. Pøednosti sítì EICC

Zejména lidé, vyökolení praxí a zkuöenostmi v oblasti, která se nedá zatím nikde vystudovat -

Evropská unie a podnikání. Dále moûnost získat nejrùznìjöí informace ze vöech zemí, kde síù

funguje. Rozsah poskytovaných informací  a v podstatì neomezená témata.  Sluûby jsou nejen

pro èeské subjekty, ale v podstatì pro podnikatele ze vöech zemí, kteøí projeví zájem i o

informace o ÈR a o èeském podnikatelském prostøedí.

4. Co síù EICC umí (a také neumí)

• Umí najít základní informace a odpovìdìt i na netypické dotazy, týkající se podnikání

v celém rozsahu.

• Umí také zprostøedkovat rùzné sluûby a najít toho, kdo je v dané oblasti pro zákazníka

nejkompetentnìjöí.

• Organizuje rùzné semináøe, projekty (INTERPRISE, IBEX) pro podnikatele a publikuje

øadu informací, aù jiû tiötìných nebo pøístupných na internetu.

• Neumí sehnat podrobné informace napø. o bonitì firem a neumí zaruèit, ûe podnikatelé

dostanou levní pùjèky èi úvìry. Bohuûel. Umí je vöak správnì orientovat v moûnostech,

které v praxi existují pro pøístup do rùzných projektù, programù atd.

5. Jak podnikatelská sféra mùûe vyuûít síù EICC
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Podnikatelé mohou vyuûít jak telefonické, tak i  osobní konzultace, a také vöechny informace

publikované na naöich internetovských stránkách (www.crr.cz) èi dostávat tiötìné informace

(Podnikatelské kontakty).
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