
 

Cíle

 Podat základní přehled o iniciativě ECAP  a zásadami EU v oblasti 
životního prostředí pro malé a střední podniky (cíle a přínosy).

 Nabídnout všeobecné seznámení s podporou EU pro malé a střední 
podniky (MSP) týkající se investic v ochraně životního prostředí. 

 Ukázat nové webové stránky ECAP, jejich strukturu a použití.  
 Zvýšit zapojení a přijetí odpovědnosti prostřednických organizací v 

pomoci mikro- a malým podnikům s plněním právních požadavků při jejich 
každodenních činnostech.

 Podpořit budování a posilování sítě odborníků na životní prostředí v 
organizacích pro podporu podnikání (obchodní asociace, hospodářské 
komory, Euro Info Centra a sektorové nebo krajské organizace) na lokální 
úrovni.

 Zvýšit povědomí o možnostech řešení (typických) problémů/potřeb 
malých a středních podniků při plnění právních požadavků a zlepšování 
svého environmentálního profilu.

 Ukázat a vysvětlit příklady nejlepší praxe.
 Identifikovat problémy, které mohou nastat při komunikaci s malými a 

středními podniky, a představit nejlepší řešení vhodného a účinného 
rozšiřování ECAP.



 

Program

Dopolední blok

9.00-9.30: Uvítání a představení 
projektu 

9.30-9.45:     Uvedení krátkého videa -  
příklad skutečné situace

9.45-10.45: Základní informace o 
environmentální legislativě

11.00-11.30: Hledání odpovědí, 
poskytování řešení

11.30-12.00: Soulad a environmentální 
profil MSP – nástroje a 
prostředky

12.00-13.00: Otázky a odpovědi: řízená 
diskuse

Odpolední blok

14.00-14.45:  Finanční podpora EU 
malýma středním 
podnikům v investicích do 
ochrany životního prostředí 

14.45-15.15: Budování místního env. 
odborného potenciálu

15.30-16.00: Učení praxí: prezentace 
některých případových 
studií

16.00-17.00: Otázky a odpovědi: řízená 
diskuse

17:00-17:15 Hodnotící dotazník

Zakončení semináře

Přestávka Přestávka

Oběd



 

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Share of the number of enterprises in the business 
enterprise population – Source DG Enterprise
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 MSP  70% celkového průmyslového znečištění v EU
 Vlivy na místní životní prostředí i komunity:

 v některých případech možné vážné jednotlivé dopady,
 problémem je jejich celkový kombinovaný dopad napříč 

sektory.
 MSP v EU: ≈23 milionů

 99% všech podniků,
 57% přidané hodnoty. 



 

Souvislost mezi EK a místními akcemi

 Úspěch evropské politiky vůči MSP závisí převážně na iniciativách v 
členských státech

Rámec unijní politiky poskytuje podporu a přidanou hodnotu koordinace a 
facilitace.

 Iniciativy na pomoc MSP již byly v některých členských státech na národní 
nebo regionální úrovni vytvořeny.

 Role Evropské komise, v souladu s Moderní politikou MSP, je:
 pomoci MSP přijmout vzorce udržitelné výroby a udržitelné obchodní 

modely,
 zajistit, aby cíle unijní environmentální legislativy nebyly mařeny nízkou 

úrovní shody
stavěním na úspěšných národních nebo regionálních zkušenostech a 

usnadněním a podporou rozvoje iniciativy na pomoc při dosahování 
souladu s právními předpisy v celé Unii.

EK členské státy místní aktéři

Během semináře budou analyzovány příklady 
nejlepší praxe a iniciativ.



 

Politický kontext

 EK MSP jsou důležitým motorem ekonomického růstu a 
zaměstnanosti v celé EU, ale zároveň významně přispívají ke 
znečišťování životního prostředí.

 Environmentální požadavky by proto měly souviset 
s charakterem a závažností znečištění, nikoliv s velikostí 
podniku. 

6. akční program pro životní prostředí navrhuje:

“program pro zajištění souladu, který poskytne zvláštní 
pomoc malým a středním podnikům” s cílem pomoci 
zlepšit environmentální profil podniků a podpořit 
principy udržitelné výroby.



 

Akční plán udržitelné výroby a spotřeby

 ECAP  Akční plán udržitelné výroby a spotřeby EU 
 Johannesburský implementační plán:

 rámec programů na podporu regionálních a národních iniciativ k 
urychlení přechodu směrem k udržitelné výrobě a spotřebě 

 zlepšení efektivity a udržitelnosti výrobních procesů a využívání 
přírodních zdrojů a snížení míry degradace zdrojů, znečištění a 
množství odpadů 

 Navržené akce jsou založeny na výsledcích rozsáhlých jednání se 
zainteresovanými stranami za několik posledních let, která 
začala studií o MSP a životním prostředí vypracovanou pro 
Komisi v roce 1999. 

Iniciativou ECAP-SMEs chce Evropská komise přispět k udržitelné výrobě 
v EU, v souladu s revidovanými cíli Lisabonské strategie a se závazky EU 
z johannesburského summitu týkajícími se vzorců udržitelné výroby a 
spotřeby. 
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Environmentální dopady MSP

MSP se zvlášť významnými dopady na životní prostředí jsou:  

 výroba kovového zboží
 některé oblasti elektronického průmyslu
 potravinářství
 výroba nápoje 
 tabákový průmysl
 tisk 
 textilní průmysl 
 zpracování kůže
 zpracování dřeva
 papírenský průmysl 
 výroba určitých speciálních chemikálií



 

Povědomí o dopadech na životní prostředí

 Mezi 75% a 90% se domnívá, že jejich činnost nemá 
vliv na životní prostředí,

 jako činnosti škodlivé pro životní prostředí často zmiňují 
skladování chemikálií, paliv nebo olejů a skladování 
odpadů,

 téměř 70% neuplatnilo žádná praktická opatření ke 
snížení svého negativního vlivu na životní prostředí, 

 pouze 6% má zaveden systém environmentálního 
managementu (EMS),

 studie ukazuje, že po přijetí EMS dochází k podstatné 
změně, zejména pokud jde o zavedení inovativních a 
environmentálně šetrnějších procesů a výrobků.



 

Povědomí o environmentální legislativě

 Ne vždy MSP mají dostatečné znalosti o právních požadavcích, 
aby mohly zaručit, že s nimi jsou v souladu.

 Pouze malá část firem si je vědoma potenciálních úspor 
nákladů spojených se zlepšeným environmentálním chováním. 

 Velká většina malých podniků pohlíží na ochranu životního 
prostření jako na extrémně nákladnou a nepřinášející téměř 
žádný prospěch.

Dostupnost informací o problémech životního 
prostředí zůstává velmi nízká



 

ECAP: Obecné cíle 

 ECAP pro MSP se zaměřuje na vyplnění mezery mezi 
všeobecnou politikou EU pro MSP a všeobecnými 
zásadami ochrany životního prostředí a specifickými 
požadavky environmentální legislativy.

 Cílem je zaměřit se na dosažení shody a na náležitou 
implementaci stávající environmentální legislativy, 
nikoli na udělování výjimek nebo výhod MSP. 

 Přispět k lepšímu fungování vnitřního obchodu 
vytvořením stejných podmínek pro všechny. 

Výměna příkladů dobré praxe, lepší srozumitelnost environmentálních požadavků 
a hospodárné zavádění systémů environmentálního managementu mohou 
přispět k vyšší konkurenceschopnosti MSP a mohou mít pozitivní dopad na 
podnikatelské příležitosti MSP. 



 

ECAP: Specifické cíle

 Zvýšit povědomí o environmentálních otázkách, rizicích a právních 
požadavcích pomocí komunikačních a informačních aktivit.

 Vytvořit místní environmentální odborné sítě pro MSP.
 Šířit příklady dobré praxe na národní, regionální a místní úrovni.
 Zlepšit využívání stávajících zásad EU dobrovolných nástrojů 

vytvořených na úrovni EU pro zlepšení environmentálního profilu MSP. 
Zároveň přiblížit tyto zásady MSP, aplikovat principy Lepší regulace na 
MSP i další nástroje jako EMAS (EMAS-easy), ekoinovace, Green Public 
Procurement (“ozeleňování veřejných zakázek”), ekoznačení atd. 

 Lépe směřovaná finanční podpora a její lepší využití.

http://europa.eu.int/comm/environment/gpp/pdf/int.pdf


 

Akční plán ECAP

 Lepší regulace při návrhu a implementaci politik pro 
usnadnění a minimalizaci administrativní zátěže MSP při 
dosahování shody a uvolňování finančních zdrojů pro 
zlepšování shody

 Přístupnější systémy environmentálního managementu na 
míru pro začlenění environmentálních hledisek do základních 
činností MSP srozumitelným a hospodárným způsobem

 Lepší směřování finanční podpory a víceletý dotační program 
k propagaci a podpoře iniciativ veřejných orgánů nebo sítí 
organizací poskytujících podporu MSP s cílem zavádět 
udržitelnou výrobu v MSP

 Budování místních environmentálních odborných sítí pro MSP 
k překonání nedostatečného know-how na úrovni podniků

 Zlepšení komunikace a lepší zacílení informací pro odstranění 
nedostatečné informovanosti ve specifických oblastech



 

Vybrané případové studie
Geo Cover.Druh podpory

Název (země)
MRNAVAINNETRASPI

•••••1. Giada Project (Itálie)

••1. On the road to EPD (Švédsko)

•••1. UWE Team of Environmental Advisors (Belgie)

•••1. Business Environment Coordinators (BECS) (UK)

•••1. Hackefors Model (Švédsko)

•••1. Ökoprofit (Rakousko)

••••1. Bavarian Environmental Agreement (Německo)

••••1. EMAS Easy (Maďarsko)

•••1. London Remade (Spojené království)

•••1. Sitra Environmental Programme (Finsko)

••••1. PBE+ (Francie)

••1. VAMIL and MIA/EIA (Nizozemí)

••1. EnergiGuiden (Dánsko)

••1. NetRegs (Spojené království)

••••1. Small Business Ombudsman (USA)

••••1. Stimular (Nizozemí)

•••1. IHOBE (Španělsko)


