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EDITORIAL
Slovo náměstka ministra
Vážení přátelé,
dovolte, abych Vám nabídl další číslo newsletteru MŠMT o evropských
záležitostech, ve kterém se dočtete o novinkách z oblastí vzdělávání a odborné
přípravy, výzkumu a vývoje, mládeže, sportu a profesních kvalifikací.
V červnovém vydání newsletteru naleznete zejména podrobné informace
z jednání Rady EU pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport. Vaši pozornost bych
rád obrátil na část Výzkum a vývoj, která obsahuje zprávy z formálního
i neformálního zasedání Rady pro konkurenceschopnost. Široký prostor
poskytujeme tentokrát rovněž Česko-norskému výzkumnému programu.
Děkuji všem, kteří se na přípravě jednotlivých čísel newsletteru podílí, kolegům,
kteří nám poskytují příspěvky za své oblasti.
Přeji Vám, milí čtenáři, dobrou náladu a brzký příchod letních dní.

Jiří Nantl
I. náměstek ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zpracoval: odbor strategie a evropských záležitostí
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HLAVNÍ EU TÉMATA
Jednání Evropské rady v Bruselu
Jednání Evropské rady, které proběhlo 22. května 2013
v Bruselu, se soustředilo na dvě hlavní témata: energetika a daňové
otázky s důrazem na boj proti daňovým podvodům.
Vedoucí představitelé EU věnovali pozornost otázkám daňové
politiky. Zaměřili se především na to, jak zvýšit účinnost výběru
daní a zlepšit boj proti daňovým únikům a podvodům, aby se
posílila fiskální pozice členských států a prohloubil vnitřní trh. Co se
týče boje proti daňovým podvodům, priority, jako jsou přijetí
balíčku opatření proti podvodům v oblasti DPH či přijetí revidované
směrnice o zdanění příjmů z úspor, byly zohledněny.
Dalším bodem jednání byla energetika, a to v souvislosti s úsilím
EU o podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Všechny evropské země bojují s vysokými cenami energií,
což podrývá evropskou konkurenceschopnost a zároveň je to zátěž pro firmy i domácnosti. Na summitu se však
o regulovaných cenách či daních nehovořilo. Cesta k levnější energii a stabilnějším přenosovým sítím má vést přes
dobudování jednotného trhu s energiemi. Všichni účastníci schůzky se shodli, že mají zájem na co nejrychlejším
dokončení. Evropská unie se již dříve dohodla, že jednotlivé energetické trhy se propojí do roku 2014. Postup se
neobejde bez velkých investic do příslušné infrastruktury. Do roku 2020 by se měly postavit přenosové sítě, propojení
mezi jednotlivými státy, nové zdroje energie či zařízení pro její skladování. V otázkách energetiky bylo dosaženo
konsensu nad závěry k otázce vnitřního trhu s energií a propojení i k otázce usnadnění investic, diverzifikace dodávek
a cen energií.
Evropská rada rovněž zhodnotila pokrok v práci na prohlubování hospodářské a měnové unie, avšak žádné závěry
k tomuto tématu přijaty nebyly.

Společné jednání řídicích skupin pilíře Budování prosperity EUSDR
Dne 15. května 2013 se v Bratislavě uskutečnilo společné jednání
řídicích skupin (SG) tří prioritních oblastí (PA) Strategie EU
pro Podunají (EUSDR). Pilíř strategie nazvaný Budování prosperity
tvoří oblasti Znalostní společnost/výzkum, vzdělávání a informační
technologie (PA7, gesce MŠMT), Konkurenceschopnost (PA8, gesce
MPO) a Investování do lidí a dovedností (PA9, gesce MŠMT).
Cílem společného setkání bylo propojit lidi, jejich nápady
a potřeby. Zástupci jednotlivých SG hledali společné prvky politik,
kterým se věnují. Záměrem akce bylo také iniciovat další
přeshraniční projekty a investice.
Činnosti v rámci pilíře Budování prosperity by měly stavět
na značných výzkumných a inovačních perspektivách, propojit
vzdělávání a zaměstnanost, zlepšit plánování a financování akcí, sdílet výdaje i přínosy, modernizovat hospodářský
rozvoj a pokrok a transformovat myšlenky do obchodovatelných výrobků a služeb.
Průřezovými tématy a oblasmi společného zájmu se mimo jiné stávají transfer technologií, učení k podnikání, stanovení
klastrů, vzdělávání a odborná příprava, celoživotní poradenství a chytré specializace.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Internetové stránky Strategie EU pro Podunají
PA7 – Knowledge Society
PA8 – Competitiveness
PA9 – Investing in People and Skills
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AKTUALITY Z OBLASTÍ
VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA
Rada EU pro oblast vzdělávání
Na květnové Radě pro oblast vzdělávání přijali ministři závěry o sociálním rozměru
vysokoškolského vzdělávání. Závěry upozorňují na nutnost zajištění rovného přístupu,
účasti a dokončování vysokoškolského vzdělávání, a to zejména u rizikových skupin
obyvatelstva znevýhodněných ze sociálních, hospodářských a kulturních důvodů. Závěry
apelují na plnění cílů Boloňského procesu a rozvoj Evropského prostoru vysokoškolského
vzdělávání. Členské státy by měly přijmout účinná opatření, podpořit spolupráci mezi
všemi zúčastněnými subjekty, zajistit adekvátní poradenské služby, podpořit propustnost
mezi formálními a neformálními způsoby vzdělávání, podpořit zavedení alternativních
metod výuky, přezkoumat způsoby finanční pomoci a zajistit systematický sběr
srovnatelných údajů. Evropská komise by měla podporovat členské státy v naplňování
existujících evropských iniciativ a v posílení důkazní základny pro tvorbu politik.
Tématem politické rozpravy bylo zajištění maximální kvality povolání učitele v zájmu dosahování lepších výsledků
ve vzdělávání. Z diskuse vyplynulo, že je zcela klíčové zajistit, aby měli učitelé adekvátní kompetence. Velký význam má
i úloha vzdělavatelů učitelů, poradenství, nábor a výběr nových adeptů a profesní rozvoj vzdělavatelů učitelů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Závěry Rady o sociálním rozměru vysokoškolského vzdělávání

Evropské dny pomáhají školám se znevýhodněnými žáky v zapojení
do evropské spolupráce
Evropské dny „Evropa otevřená všem, škola otevřená všem“
pořádá 30 mateřských, základních a středních škol v různých krajích
České republiky od 9. května do 27. června 2013. Pořádající školy se
zúčastnily soutěže vyhlášené Domem zahraničních služeb, určené
školám dosud nezapojeným do Programu celoživotního učení, které
vzdělávají žáky s jakýmkoli typem znevýhodnění.
Hlavním úkolem soutěže bylo sestavení návrhu programu
Evropského dne, který umožní žákům i hostům seznámit se
s Evropou kreativním způsobem. Program mohla škola naplánovat
zcela dle svých představ jako celoškolní projektový den. Ze 100
přihlášených škol je v pořádání Evropských dnů podpořeno
30 vítězných škol. Akce je otevřená i okolí školy, zástupcům obce,
regionu, učitelům okolních škol, rodičům a dalším hostům. Součástí
programu je i seminář o evropské spolupráci ve vzdělávání Programu celoživotního učení a dalších aktivitách
administrovaných Domem zahraničních služeb.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace a výstupy z Evropských dnů
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VÝZKUM A VÝVOJ
Neformální zasedání Rady ministrů zodpovědných za výzkum a inovace
Ve dnech 2. až 3. května 2013 se uskutečnilo jednání neformální
Rady pro konkurenceschopnost. Otázkám výzkumu a vývoje byl
věnován první den jednání, kterému předsedal irský ministr Seán
Sherlock. Evropská komise byla reprezentována komisařkou Máire
Geoghegan-Quinnovou a delegace České republiky byla vedena
náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Tomášem
Hrudou.
Zaměření neformální Rady pro konkurenceschopnost plně odpovídalo
prioritám irského předsednictví v Radě EU a hlavní téma
představovaly „Inovační cesty k zaměstnanosti a růstu“. Cílem
setkání byla výměna názorů ohledně role výzkumu a inovací
v znovunastolení ekonomického růstu a tvorbě pracovních míst a optimalizace investic do výzkumu v tomto ohledu.
Jednání bylo rozděleno na plenární část, v jejímž průběhu zazněly tři prezentace expertů, a následnou výměnu názorů
v rámci tří paralelních workshopů, kterých se zúčastnili pouze vedoucí jednotlivých delegací. Delegace České republiky se
zúčastnila workshopu zaměřeného na problematiku klíčových technologií, jejichž rozvoj skýtá značný potenciál pro růst
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti na úrovni EU, členských států i jednotlivých regionů.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Více informací na stránkách irského předsednictví

Zasedání Rady pro konkurenceschopnost
Necelý měsíc po jednání neformální Rady pro konkurenceschopnost
se dne 30. května v Bruselu konalo řádné jednání ve formaci
ministrů zodpovědných za výzkum a inovace předsedané irským
ministrem Seánem Sherlockem. Delegace MŠMT byla vedena
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Fialou.
Hlavní bod programu se týkal aktuálního stavu projednávání
programu Horizont 2020 – rámcového programu pro výzkum
a inovace pro období let 2014-2020. V projednávání legislativních
návrhů, které je třeba schválit procedurou spolurozhodování v co
nejkratší době, s Evropským parlamentem (EP) již bylo dosaženo
značných pokroků. Nyní však postup dospěl do klíčové fáze
a předsednictví požádalo delegace, aby v průběhu společného oběda
ministrů naznačily své pozice a flexibilitu k dosud nedořešeným
otázkám.
Delegace podpořily předsednictví ve snaze dosáhnout dohody s EP
do konce června a většina přítomných trvala na zachování modelu
financování schváleném Radou. Relativní shoda panovala i v otázce rozdělení rozpočtu, kdy některé státy, včetně České
republiky, podpořily navýšení prostředků pro opatření na rozšíření účasti. Předsednictví tak získalo politický mandát
pro další vedení jednání s EP s cílem jeho uzavření před červnovou Evropskou radou.
Dále Rada schválila závěry k vysoce výkonné výpočetní technice, mezinárodní spolupráci a přijala usnesení k poradní
práci pro Evropský výzkumný prostor. V odpolední části proběhla politická rozprava ke společnému programování,
v jejímž průběhu státy zdůraznily potřebu implementace konceptu společného programování a sdílely své zkušenosti se
svým dosavadním zapojením do aktivit společného programování.
V rámci recepce, která předcházela obědu ministrů, byla prezentována Evropská strategie částicové fyziky, jejíž
aktualizaci na svém zasedání dne 30. května formálně přijala Rada CERN.
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Česko-norský výzkumný program
Česko-norský výzkumný program (dříve CZ09 – Fond na podporu
výzkumu) byl schválen Ministerstvem zahraničních věcí Norského
království 25. února 2013. V rámci přípravných kroků souvisejících se
zahájením programu proběhly na Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy důležité akce, jejichž posláním bylo seznámit
a informovat českou vědeckou odbornou veřejnost a zástupce malých
a středních podniků se sídlem v České republice o zaměření programu
a o možnostech, jaké česko-norská spolupráce nabízí v základním
a aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech Zdraví, Životní
prostředí, Společenské a humanitní vědy. Tyto akce byly organizovány
odborem výzkumu a vývoje, konkrétně oddělením mezinárodní
spolupráce ve spolupráci s Norskou vědeckou radou, Norským velvyslanectvím v Praze a Ministerstvem financí.
2. května 2013 se uskutečnil v pořadí již třetí, závěrečný, Informační den k Česko-norskému výzkumnému programu,
jehož cílem bylo informovat potenciální účastníky budoucí výzvy o podmínkách účasti ve výzvě, o možnostech financování
i o variantách jak nadále rozšiřovat bilaterální spolupráci mezi oběma zeměmi.
9. května 2013 proběhlo 2. zasedání Programového výboru Česko-norského výzkumného programu, kde byla
projednávána dokumentace spojená s vyhlášením výzvy a členové výboru byli seznámeni s aktuálním stavem přípravy
smluvních dokumentů, vyžadujících podpis smluvních stran k zahájení Programu. Jedná se o Dohodu o Programu mezi
Norským ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem financí a o Memorandu o Implementaci Programu
Česko-norský výzkumný program mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na zasedání
programového výboru byli pozváni i zástupci Programu CZ07 - Bilaterální vzdělávací program a informovali o jeho poslání
a aktuálním stavu rozpracovanosti.

Zahajovací konference k Česko-norskému výzkumnému programu
21. května 2013 se konala Zahajovací konference k Česko-norskému
výzkumnému programu. Cílem konference bylo představit české
vědecké a odborné veřejnosti a zástupcům médií Česko-norský
výzkumný program a možnosti bilaterální výzkumné spolupráce mezi
Českou republikou a Norským královstvím na programové a národní
úrovni v rámci Norských fondů.
V zahajovacím proslovu představil náměstek pro vysoké školství
a výzkum Tomáš Hruda historii procesů vedoucích ke schválení
programu a kroky, které bude nutné podniknout k jeho zahájení.
Zároveň zdůraznil význam a prospěšnost programu pro českou
výzkumnou obec. Výkonný ředitel Norské vědecké rady Jesper Werdelin Simonsen seznámil účastníky s norským
vědeckým prostředím, systémem financování vědy a podal základní informace o norských výzkumných centrech.
Na zahajovací konferenci dále vystoupila zástupkyně velvyslance Norského království Tijana Nilsen, ředitelka odboru
pro mezinárodní vztahy Ministerstva financí Eva Anderová jako zástupce národního kontaktního místa reprezentující
Českou republiku a předseda Programového výboru česko-norského výzkumného programu Pavel Martásek.
Foto: Stanislav Pecháček

Workshop KIC InnoEnergy
Dne 22. května 2013 se v Řeži uskutečnil workhop s názvem KIC InnoEnergy; The Czech contribution to the Cutting edge
technologies for energy – possible formation of a co-location centre. Akce, jejíž hlavním přednášejícím byl ředitel
KIC InnoEnergy Diego Pavia, se zaměřila především na možnosti zapojení českých výzkumných pracovišť do finančního
nástroje Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Zástupci českých institucí (např. ředitel Centra
výzkumu Řež, Martin Ruščák) pak prezentovali výzkumné projekty z oblasti štěpení i fúze a jejich možnosti napojení jak
na průmysl, tak na edukační sféru.
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MLÁDEŽ
Rada EU pro oblast mládeže
Ve dnech 16. až 17. května 2013 se v Bruselu uskutečnilo jednání Rady EU pro oblasti vzdělávání,
mládeže, kultury a sportu. Oblast mládeže byla předmětem odpoledního jednání dne 16. května
2013 a MŠMT zde bylo reprezentováno I. náměstkem ministra Jiřím Nantlem.
Irské předsednictví v Radě EU informovalo o výsledcích neformálního oběda v rámci
strukturovaného dialogu s mládeží. Je třeba, aby členské státy a Evropská komise zapracovaly
závěry do politických opatření v oblasti mládeže. Rada přijala Závěry o maximálním využití
potenciálu v oblasti mládeže při dosahování cílů strategie Evropa 2020, které upozorňují,
že mezioborový a interinstitucionální přístup na národní a evropské úrovni je zcela klíčový
při provádění účinné politiky v oblasti mládeže a plnění cílů Strategie Evropa 2020, které se týkají
mladých lidí. Rada dále přijala Závěry o přínosu kvalitní práce s mládeží pro rozvoj, dobré životní
podmínky a sociální začleňování mladých lidí. Bude ustavena tematická expertní skupina, která
by měla přezkoumat systém kvalitní práce s mládeží v EU a prověřit možnost stanovení společných ukazatelů a rámců.
Tématem politické rozpravy byl příspěvek kvalitní práce s mládeží k řešení současných výzev, kterým čelí mladí Evropané.
Ministři vyslechli prezentace externích řečníků (Massimiliano Mascherini, EUROFOUND, a John Bamber, Středisko
pro efektivní služby). Členské státy obecně poukázaly na význam práce s mládeží zejména v době nezaměstnanosti mladých
lidí. Je nutné prosazovat práci s mládeží v ostatních politikách, podporovat výměnu zkušeností a osvědčených postupů
na evropské úrovni a uznávání neformálního a informálního učení jako příspěvku k zaměstnanosti mladých lidí.
Budoucí litevské předsednictví Radě EU informovalo, že hlavní prioritou v oblasti mládeže bude sociální začlenění, které bude
promítnuto i do návrhu závěrů Rady. Ve dnech 9. až 12. září 2013 se ve Vilniusu uskuteční Evropská konference mládež
a zasedání vrchních ředitelů pro mládež se zaměřením na druhou fázi strukturovaného dialogu s mladými lidmi
a problematiku mladých lidí, kteří se nevzdělávají ani nepracují. Ve dnech 22. až 25. září 2013 se v Kaunasu uskuteční Fórum
pro mládež Východního partnerství, mezi jehož témata bude patřit neformální učení a sociální začlenění. Zasedání Rady
ministrů pro mládež se uskuteční dne 26. listopadu 2013.

Strukturovaný dialog mládeže: S politiky nejen o korupci!
Dne 14. května 2013 se v prostorách Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy uskutečnila v pořadí již třetí konference k projektu
„Kecejme do toho“, realizovanému Českou radou dětí a mládeže
v rámci strukturovaného dialogu s mládeží, který je jedním z nástrojů
pro naplňování cílů Obnoveného rámce evropské spolupráce v oblasti
mládeže v členských zemích.
Projekt „Kecejme do toho“ probíhá v České republice třetím rokem.
Usiluje o zapojení mladých lidí do současného dění a o jejich aktivní
účast v rozhodování o českých i evropských záležitostech. Návrhy
na témata podávají studenti, vybírána jsou také jejich vrstevníky
prostřednictvím veřejného hlasování přes webové stránky. V minulosti
tak například navrhli řadu kritických připomínek pro vylepšení
praktického provedení státní maturity, podpořili využití konopí pro lékařské účely či zaujali vlastní postoj při celostátní diskuzi
k sexuální výchově na školách. Do projektu se již zapojilo 15 000 mladých lidí z různých měst, škol i parlamentů dětí a mládeže
na celkem 107 akcích, které projektový tým uspořádal v rámci České republiky. Projekt finančně podporuje Evropská komise
v rámci programu Mládež v akci a MŠMT.
V závěru letošní konference mladí účastníci představili svá stanoviska politikům z řad vládnoucích stran. Mezi nimi nechyběly
Karolína Peake (LIDEM), Michaela Marksová – Tominová (ČSSD) či Anna Putnová (TOP 09). Na prezentaci stanovisek následně
navázala vyjádření politiků k vyslechnutým závěrům a dále přímá diskuse k tématům. Témata projektu jsou k diskusi
a hlasování na sociální síti pro mladé OurSpace, kde může své názory doplnit i veřejnost.

Odkazy na zdroje související s tématem:
Projekt Kecejme do toho
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SPORT
Rada EU pro oblast sportu
Odpoledne 17. května 2013 proběhlo jednání ministrů EU v oblasti sportu.
Rada vzala na vědomí stav projednávání návrhu doporučení pro rozhodnutí Rady,
kterým se Evropská komise zmocňuje k tomu, aby se jménem EU účastnila jednání
o mezinárodní úmluvě Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními výsledky.
Rada dále přijala závěry o dvojí kariéře sportovců, podle kterých by členské státy měly
zavést politický rámec v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, veřejného zdraví
a financování, přispívat spolupráci a dohodám mezi všemi zúčastněnými subjekty
(orgány veřejné správy, sportovními organizacemi, vzdělávacími institucemi,
zaměstnavateli), podporovat mezioborový přístup a výzkum v dané oblasti, usnadňovat
výměnu zkušeností a osvědčených postupů na všech úrovních, posilovat genderovou
rovnováhu, zajistit odbornou způsobilost pracovníků sportovních organizací a vzdělávacích institucí v otázkách dvojí
kariéry sportovců a napomáhat používání standardů kvality.
Rada vzala na vědomí informaci irského předsednictví o výsledcích zasedání orgánů Světové antidopingové agentury,
které se uskutečnilo ve dnech 11. až 12. května 2013 v Montrealu.
Tématem politické rozpravy byla úloha veřejných orgánů v boji proti zvýšené důmyslnosti dopingu ve sportu.
Litva představila priority svého budoucího předsednictví v oblasti sportu.
Odkazy na zdroje související s tématem:
Bližší informace k Radě pod sekcí: Education, Youth, Culture and Sport
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NOVÉ PUBLIKACE/ZDROJE INFORMACÍ
Nová podoba webových stránek Národního centra Europass
DVD Průvodce Evropským parlamentem 2012
Physical Education and Sport at School in Europe
Funding of Education in Europe 2000-2012: The Impact of the Economic Crisis
Key Data on Teachers and School Leaders

EU KALENDÁŘ NA ČERVEN
Každé pondělí a čtvrtek:
05.06.2013:
05. až 07.06.2013:
06.06.2013:
06. až 07.06.2013:
07.06.2013:
07.06.2013:
11. až 12.06.2013:
13. až 14.062013:
13. až 14.06.2013:
17.06.2013:
17. až 19.06.2013:
19. až 20.06.2013:
20. až 21.06.2013:
21.06.2013:
21.06.2013:

24.06.2013:

Pracovní skupina pro výzkum/Brusel
Setkání národních autorit Programu celoživotního učení a programu Mládež
v akci/Brusel
Konference k inovativním regionům (WIRE IV Conference – Week of Innovative Regions
in Europe)/Cork
Expertní skupina na vysoké úrovni k Erasmu pro všechny/Brusel
Setkání vrchních ředitelů odpovědných za politiku vzdělávání a odborné
přípravy/Vilnius
Výbor Programu celoživotního učení/Brusel
Setkání národních koordinátorů – profesní kvalifikace/Brusel
Stakeholder Conference – EUSDR/PA7 Znalostní společnost /Budapešť
ERAC (Výbor pro Evropský výzkumný prostor)/Dublin
Výbor pro vzdělávání (Education Committee)/Dublin
Workshop k regulovaným profesím /Brusel
Konference k nanotechnologiím (Euronano Forum – Nanotechnology Innovation:
From Research to commercialisation – the bridge to Horizon 2020)/Dublin
Expertní skupina k tvůrčím a inovačním schopnostem (peer-learning)/Dublin
Kulatý stůl expertů k potenciálu politiky mládeže k plnění cílů Strategie Evropa
2020/Kildare
První setkání pracovní skupiny 4 “Celoživotní učení a mobilita” - EUSDR/PA 9/Bukurešť
Setkání zástupců národních koordinátorů Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
a zástupců institucí odpovědných za přípravu programovacího období
2014-2020/Stuttgart
Seminář „Jak spolu souvisí národní rámec kvalifikací a kvalita vzdělávání?“/Praha

KONTAKT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor strategie a evropských záležitostí
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, rks@msmt.cz, antonie.ondrouchova@msmt.cz, tel.: 234 811 441
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