
Akční plán ECAP: 4. téma

Vytvoření sítě odborníků na otázky životního porstředí na 
lokální úrovní se jeví být nejlepším řešením, jak 
poskytnout MSP odpovědi na jejich otázky týkající se 
environmentálních problémů, povinností a příležitostí.   

Pro překonání nedostatku know-how 
na úrovni podniků

Budování místní environmentální 
odborné sítě pro MSP



Akční plán: místní environmentální odborná síť pro MSP

Cílem Komise je zajistit, aby v každém regionu v celé EU 
pracovaly vyškolená sdružení (buňky, sítě) odborníků 
dostupná MSP, která jim budou poskytovat přístupnou a 
hodnotnou pomoc v environmentálních otázkách.

Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím:

 série seminářů v členských státech v roce 
2007

 zapojením sítě Euro Info Center (EIC) Network 
do programu Komise



Síť Euro Info Center (EIC)

 katalyzátorem při vytváření partnerství s veřejnými 
nebo soukromými organizacemi, asociacemi MSP 
apod. 

k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe, 

ke zlepšení environmentálního profilu MSP;

 proaktivně spolupracovat s MSP 

na objasňování stávající nebo nové environmentální 
legislativy, která se na MSP vztahuje

a na zvýšení povědomí o environmentálních 
dopadech a výhodách vhodně zavedených EMS.

Síť EIC poskytne pomoc při vytvoření vhodné místní 
odborné environmentální sítě a implementaci akčních 
kroků Programu tím, že bude:



Perspektiva: současný stav

• Různé iniciativy bez vztahu 
k obecným a realistickým 
standardům pro MSP

• Na regionálním nebo národním 
poli působnost

• Uvnitř EU není kladen důraz na 
vytváření a šíření webových 
platform

• Na meziregionální úrovni nejsou 
příliš známy pozitivní příklady a 
výsledky

• Neexistují úspory ze zvýšené 
výroby (economies of scale) 

• Ekonomické stimuly se liší 
region od regionu



Perspektiva: cílový stav

• Iniciativy navrhující standardy 
EU (EMASeasy – EMAS 
jednoduše)

• Síť center pro šíření poznatků, 
hledání partnerů, financování

• Příklady nejlepší praxe 
oceňovány a uznávány na 
úrovni EU



Místní odborné environmentální sítě pro MSP

• Identifikace struktury výcvikových kurzů (společné pro všechny 
země EU) pro ekoporadce pracující pro podniky a místní orgány  

• Kolizní management, občanská podpora, zaměření na podniky, 
facilitace

• Výcvik e-learningu

ECO STANDS Project FOR
http://www.ecostands.org/ 

Minimální základ, který chceme zajistit

http://www.ecostands.org/

