Evropa pro
občany
Projekt „Podnikání a pracovní příležitosti v Evropské unii“ financovala
Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“

Platí pro akci 1 opatření 1.1
„Setkávání občanů v rámci partnerských měst“
Účast: Projekt umožnil setkání 126 občanů, z nichž 44 pochází z města Vítkova, (Česká republika), 43 z města
Kalety (Polsko) a 39 z města Vrbového (Slovensko).
Místo/data: Setkání se uskutečnilo ve Vítkově (Česká republika) od 25. 3. 2014 do 27. 3. 2014.
Stručný popis:
1. den - 25. 3. 2014
Tento den byl program zaměřen především na získávání prostředků z fondů EU v samosprávě a státní správě,
podnikání v oblasti zemědělské výroby a ekologicky šetrném zemědělství a rozvoji agroturistiky.
- Příjezd a ubytování partnerů projektu ze Slovenska a Polska.
- Slavnostní zahájení projektu starosty Vrbového (Ján Jánoška) a Kalet (Klaudiusz Kandzia) a místostarostou
Vítkova (Zdeněk Hegar) v slavnostním sále Městského úřadu ve Vítkově.
Pro účastníky bylo v sále připraveno:
a) DVD, jehož obsahem bylo seznámení s projektem a prezentace firem navštívených na Vítkovsku;
c) informační leták s kontakty na firmy, jejichž zástupci se zúčastnili projektu;
d) propagační materiály města Vítkova (propiska, turistické materiály);
e) ochutnávka pečiva místní pekárny pana Vlčka.
- Na zahájení navazovaly 2 krátké semináře o možnostech čerpání prostředků EU v rámci státní správy a
samosprávy na investiční i neinvestiční akce.
- Program dále pokračoval prohlídkou Střední školy ve Vítkově – Podhradí (představení školy uplatnění absolventů
středních škol a učilišť na trhu práce).
- Prohlídka zemědělské farmy (ZEMPOL Vítkov) - zemědělská výroba, chov skotu, drůbeže (krůt), biofarma,
výroba pelet z rostlinného odpadu, sušící linka semen. Firma, která má dlouholeté zkušenosti s podnikáním v
zemědělství i vývozem svých produktů do zahraničí (především do Polska). Je ukázkou vypořádáním se s
přechodem státního podniku (bývalý Státní statek) na moderní prosperující společnost.
- Prohlídka bioplynové stanice patřící firmě Vítkovská zemědělská s.r.o. v Klokočově, která se zabývá ekologickou
výrobou elektřiny a tepla. Bioplynová stanice byla vybudována za finanční podpory EU.
- Prohlídka hřebčína v Klokočově - Františkově Dvoře (chov a plemenitba chladnokrevných koní, skotu, ovcí, koz,
sýrárna, provozování agroturistiky). Tato farma v minulosti (před rokem 1989) byla spravována Státním statkem
Vítkov a byla zaměřena výhradně na chov chladnokrevných koní. Dnes se zabývá chovem skotu, koz, ovcí a své
zemědělské podnikání úspěšně propojila s agroturistikou (pořádání vyjížděk, ubytování, stravování, chytání ryb,
nová sportoviště apod.). V areálu farmy se nachází také sýrárna, která zpracovává produkci vlastního mléka.
- V areálu hřebčína v restauraci Sýpka proběhl seminář o rozvoji Vítkovské zemědělské s.r.o. od roku 1989 vč.
získávání dotačních prostředků na rozvoj ekologického způsobu zemědělství a využívání obnovitelných zdrojů.
- Společenský večer, během kterého měli účastníci prostor pro výměnu zkušeností a navázání kontaktů. Součástí
večera byla ochutnávka pečiva z pekárny p. Vlčka z Vítkova a výrobků z klokočovské sýrárny.

2. den - 26. 3. 2014
Program druhého dne měl dopolední část zaměřenou na rozvoj a podporu turistického ruchu a jeho dopad na
navazující podnikatelské aktivity. Byl ukázkou spolupráce samosprávy, občanských aktivit a podnikatelských
subjektů.
Odpolední část byla věnována konferencím a prezentace vítkovských firem.
- 1. konference - Zaměstnávání občanů v rámci EU z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele.
Pracovní příležitosti v EU - stálý pracovní poměr i příležitostné brigády v zahraničí. Právní předpisy umožňující
práci v EU (zákoník práce, zákon o zdravotním pojištění, sociální podpoře apod.). Zájemci se také seznámili s
postupy při hledání práce v zemích EU (legislativa).
Pro podnikatele/zaměstnavatele seznámení s právními předpisy a praktickými doporučeními při zaměstnávání
cizinců ze zemí EU i ze států mimo EU.
Informace o míře nezaměstnanosti v rámci ČR a EU.
- 2. konference - Podmínky podnikání cizinců v České republice a podnikání Čechů v rámci EU z pohledu
živnostenského zákona. Téma určeno na české straně těm, kteří chtějí rozšířit své podnikání v jiných zemích EU a
pro slovenské a polské účastníky seznámení s právními předpisy upravujícími podnikání v ČR. Součástí byla také
prezentace.
Prezentace vítkovských firem
- Pražírna kávy La Boheme Cafe Vítkov
Firma se představila formou krátkého filmového vstupu a prostřednictvím prezentace.
Součástí prezentace byla ochutnávka různých druhů káv a ukázka práce baristy (umění přípravy kvalitního
espressa).
Všichni účastníci si odnesli malý vzorek kávy pro domácí použití.
- SEVEN SPORT s.r.o. (in-SPORT-line)
Firma, která již po mnoho let podniká ve Vítkově se představila nejen formou prezentace, ale také instalací
cvičebních strojů v přilehlém sále, kde si účastníci projektu mohli některé z nabízených strojů vyzkoušet a
podrobněji se seznámit s činností firmy.
Večerní část
- Představení firem Řeznictví Macáš Vítkov a Pekárna Vlček Vítkov. Majitelé představili své firmy. Řeznictví Macáš
působí ve Vítkově již od 90. let, Pekařství Vlček je ve Vítkově nově se rozbíhající firmou a velmi krátkou historii.
Bylo zajímavé porovnat začátky podnikání hned po roce 1989 a nyní. Vzhledem k velikosti Vítkova však obě firmy
řeší jeden společný problém a tím malý odbyt v samotném Vítkově a své výrobky tedy prodávají dál v rámci
Moravskoslezského kraje.
Pro účastníky byla připravena ochutnávka výrobků obou firem.
V rámci programu vystoupila vítkovská jazzová skupina Adély Tomanové.
3. den - 27. 3. 2014
Návštěva firmy Štěpán Hutník s.r.o., která se zabývá vnitrostátní a mezinárodní automobilovou dopravou. Při
návštěvě firmy se účastníci seznámili s podnikáním v automobilové dopravě a prohlédli si logistické centrum.
Přímo v areálu firmy proběhla diskuze, během které se účastníci seznámili se základními principy mezinárodní
přepravy, obchodování v rámci EU a legislativou související s mezinárodní dopravou (ekonomika, dopravní
předpisy, specifika a odlišnosti jednotlivých zemí).
Součástí prohlídky areálu firmy byla také návštěva autoservisu a pneuservisu.
Jako doplňkovou činnost provozuje firma také ubytování a pronájmy prostor.
Dalším zařízením, které jsme navštívili, byla skládka komunálního odpadu v Nových Těchanovicích, kde se
účastníci seznámili s právními předpisy související s ukládáním odpadu v ČR a s tím související a v dnešní době
tolik diskutovanou ochranou životního prostředí. Právě proto je součástí skládky separační linka na plasty, třídí se
zde papír a sklo.
Nově byla v loňském roce vybudována kompostárna, která zajišťuje likvidaci biologického odpadu z města a okolí.
Skládka a kompostárna byly vybudovány z prostředků EU.
Na závěr byla připravena konference o možnostech čerpání finančních prostředků EU na vybudování a
rekonstrukci objektů určených pro poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu (ubytování, stravování,
doprovodné služby). Součástí byla prohlídka Davidova mlýna ve Starých Těchanovicích a setkání s majitelem
tohoto zařízení.

