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OKRUHY AKTIVIT UNIE V ROCE 2018

KULATÉ STOLY
VE SNĚMOVNĚ

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ A
SPOLUPRÁCE SE ST. SPRÁVOU

ZALOŽENÍ IFII

KULATÉ STOLY VE SNĚMOVNĚ
s ministry, odborníky, politiky a novináři
•
•

A/ TERMÍN: březen - prosinec 2018
B/ TÉMATA:
• Energetika (témata, které vzešla dle preferencí MSP
z uskutečněných energetických workshopů a
průzkumů):
• Optimalizace nákladů za energie a
inteligentní řešení s Czech Smart City Cluster
• Aktuální novinky a služby na míru
pro malé a střední podniky
• Směřování st. správy k podpoře
úsporných řešení
• Bitcoin a kyberměny
• Sociální podnikání
• Stav českých vozovek
• Další témata jsou možná
připravit s partnery na míru

KULATÉ STOLY VE SNĚMOVNĚ
s ministry, odborníky, politiky a novináři
u

C/ PODPŮRNÉ NÁSTROJE:
•
•
•

u

Ankety/průzkumy mezi podnikateli
Medializace stanovisek prostřednictvím mediálních
partnerů, tiskových zpráv a setkání s novináři
Podpora stanovisek od partnerských institucí

D/ MÍSTO PRO PARTNERY:
•

Odborný a finanční partner (tzn. navržení témat, aktivní
účast partnera a jeho prezentace na Kulatých stolech,
prostor a jeho vyjádření v mediích, propagace produktů
a služeb mezi segmentem MSP)

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
a spolupráce se státní správou
•
•

A/ TERMÍN: březen - prosinec 2018
B/ TÉMATA:
•

•
•
•
•

•

•

Dotace: Změna metodiky čerpání dotací
na vzdělání s partnery MPSV a GŘ ÚP,
řešení bariér čerpání
Natavení metodiky zadávání veřejných
zakázek s partnerem MPSV
Problematické fungování finančních
úřadů, pomoc při řešení problémů
Sport: samostatná kapitola podpory
a financování sportu u MŠMT
Spolupráce s ambasádami - Unie jako odborný
poradce zahraničních podnikatelů (nově
např. Rakouské velvyslanectví v Praze)
A jiná (další témata jsou možná připravit
s partnery na míru)

C/ MÍSTO PRO PARTNERY: odborný poradce,
finanční partner a navrhovatel témat

IFII - INSTITUT PRO
INVESTICE A INOVACE
A/ TERMÍN: od ledna 2018 - Založení institutu
pro podporu a prosazení PPP v České republice
B/ ZAKLÁDAJÍCÍ ČLENOVÉ: Unie MSP CR, Czech Smart City
Cluster, Czech IT Cluster, PGCM s.r.o., CGMC
družstvo, NanoBite s.r.o.
C/ PARTNEŘI: odborné a státní instituce, ministerstva,
mezinárodní odborné instituce PPP, zástupci z privátního
sektoru
D/ CÍLE: Rozvoj vzájemné spolupráce mezi veřejným
a soukromým sektorem za účelem partnerství a jeho
prosazování v ČR
E/ MÍSTO PRO PARTNERY: členství či partnerství
v institutu, aktivní účast v aktivitách institutu

DALŠÍ MOŽNOSTI
ZAPOJENÍ:
•
•
•

•

Pravidelná setkávání členů Unie MSP,
partnerů a hostů na Číši vína v Praze
Vzájemné propojování členů
v obchodních záležitostech
Lobbování u evropských institucí
s cílem setkat se s relevantními
zodpovědnými osobami
v podnikatelském sektoru
Pravidelná setkávání s novináři
- Číše vína

