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BRUSELSKÉ OPEN DAYS PŘIVÍTALY TÉMĚŘ 
6 000 ÚČASTNÍKŮ
Každoroční čtyřdenní akce Open Days, neboli evropský týden regionů a měst se uskuteč-
nila v říjnu letošního roku a byla ideální příležitostí pro města a regiony prezentovat, jak 
se jim dařilo aplikovat principy kohezní politiky do praxe. 

Open Days jsou fórem, kde se mohou 
potkat zástupci všech členských států 
a vyměnit si své zkušenosti z praxe. Pro 
návštěvníky byla uspořádána více jak 
stovka workshopů a dalších přidružených 
aktivit. Účastníci mohli vidět i praktické 
ukázky projektů, které byly realizovány 
přímo v Bruselu. Na zkušenosti z letoš-
ního ročníku jsme se zeptali účastníků 
z Národního orgánu pro koordinaci na 
MMR:

Co vás na Open Days nejvíce zaujalo?
„Osobně mě nejvíce zaujaly workshopy 
k tématům komunitně vedeného míst-
ního rozvoje (CLLD), dynamiky městské 
renovace na příkladu „Brussels Canal 
Area“ a tématu Habitat. V případě Ha-
bitatu jsme měli možnost vyslechnout, 

jakým způsobem hodnotit implemen-
taci cílů, jaké indikátory použít na který 
cíl apod. Celý workshop byl tematicky 
zaměřený na plánování měst,“ řekla Ka-
teřina Folprechtová z Odboru evropských 
záležitostí.

„Přínosem pro mě bylo představení rea-
lizovaných iniciativ a projektů napříč EU 
a zejména networking, který je pro akci 
typu Open Days velmi podstatný. Získá-
vání kontaktů a sdílení dobré praxe je 
pro naši práci velmi důležité. Open Days 
nabídly širokou nabídku workshopů či 
konferencí, zejména co se týče rozvo-
je regionů a měst v kontextu ESI fondů. 
Člověk tak získá představu o tom, jak se 
k ESI fondům v praxi přistupuje za hrani-
cemi České republiky,“ řekl David Škorňa 

z Odboru Dohody o partnerství, evaluací 
a strategií.

„Nejvíce mě oslovilo to, že Evropská unie 
začíná řešit aktuální situaci kolem mig-
rantů. Snaží se vymyslet, jak zapojit fondy 
EU do řešení této nelehké situace. Další 
téma, které mě zaujalo, byla spolupráce 
regionů Maďarska a Rumunska. Spolu-
pracují v oblasti zemědělství a lesnictví 
a díky tomu se jim daří snižovat i neza-
městnanost, což je v mnoha bodech vel-
mi inspirující i pro nás,“ řekla Jana Davi-
dová z Odboru evropských záležitostí.

Více informací o letošním ročníku Open 
Days můžete najít na níže uvedených 
webových stránkách.

EU

i Více na:
www.opendays.europa.eu
Zdroj fotografií:  www.opendays.europa.eu

Akce se zúčastnilo více než  6 000 účastníků 

Návštěvníci diskutovali o problematice s kolegy z jiných zemí EU
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Soutěž RegioStars vyzdvihuje originál-
ní a inovativní projekty, které by mohly 
být inspirativní pro další regiony. Le-
tošní vítězové jsou dobrým příkladem 
toho, jak aplikovat možnosti, které 
nám přináší fondy EU. Projekty mohly 
soutěžit ve čtyřech tematických kate-
goriích – Inteligentní růst, Udržitelný 
dopad, Růst podporující začleňování 
a City Star. Všechny projekty měly za 
cíl zlepšit kvalitu života občanů. Projek-
ty, které se dostaly do finále, dokládají, 
jak dobře byly prostředky z EU využity 
a zaslouží si mezinárodní uznání.

Český projekt se dostal mezi finalis-
ty RegioStars 2015
Projekt Working Chance soutěžil v ka-
tegorii Projekty podporující začlenění. 
Evropská komise zařadila český projekt 
mezi finalisty o cenu za nejinspirativ-
nější a inovativní projekt, který vznikl 
díky fondům Evropské unie. Celkem 
bylo přihlášeno 143 projektů, ze kte-
rých vybrala odborná porota do finá-
le nejlepších 17 z nich. Hlavním cílem 
českého projektu  s názvem „Terciální 
prevence v Praze – zaměstnání a řešení 
dluhů“ je reintegrace osob po výkonu 
trestu znovu do společnosti a asisten-
ce s uplatněním se na pracovním trhu. 
A už teď se projekt může pochlubit 
slušnými výsledky.

ČESKÝ PROJEKT VE FINÁLE SOUTĚŽE 
REGIO STARS 2015
V  rámci Open Days byly v  Bruselu předány i  ceny v  soutěži Regio Stars, která oceňu-
je úspěšné projekty realizované z fondů EU. Ve finále byl letos i český projekt „Working 
Chance“.

bankrotů zaznamenala neziskovka 
98 % úspěšnost. Pracovní agentura 
podle svých dostupných statistik uvádí, 
že každý třetí kandidát nalezl zaměst-
nání a 77 % umístěných kandidátů 
setrvalo v zaměstnání i po zkušební 
době. S Rubikonem aktivně spolupra-
cuje celkem 140 zaměstnavatelů. Bě-
hem 21 měsíců, co je projekt funkční, 
se zvýšila konkurenceschopnost klien-
tů organizace a několik zaměstnavate-
lů se přesvědčilo o tom, že zaměstnání 
lidí po výkonu trestu není pouze dobrý 
čin, ale také dobrá investice. 

Více o projektu i o soutěži najdete na 
níže uvedených odkazech.

Neziskovka Rubikon pomůže zdolat 
překážky
Nezisková organizace Rubikon vznikla 
proto, aby pomáhala lidem s kriminální 
minulostí získat práci a snáze se tak na-
vrátili do koloběhu života. Pracují s kli-
enty jak na svobodě, tak ve věznicích. 
Hlavní myšlenka Rubikonu je v tom, že 
lidé bez stabilního zázemí a zaměst-
nání nejsou schopni plnit své finanční 
závazky a splácet dluhy. 

Každý třetí kandidát nalezl zaměst-
nání
Rubikon má skvělé výsledky. Přes 80 % 
klientů má jasně naplánovány své fi-
nanční závazky a 64 % klientů dodržuje 
své splátkové kalendáře. U osobních 

i Více na:
www.rubikoncentrum.cz             
Zdroj fotografie:  http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/projects/regiostars/doc/regiostars/2015/regio_stars_brochure_2015.pdf

Český finálový projekt „Working Chance“


