Aktuality z Evropské unie 4. — 8. února
Ve čtvrtek 7. 2. MPO vyhlásilo II. výzvu v dotačním programu Vysokorychlostní internet. Ta je určena
podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám), kteří mohou žádat o dotaci na zařízení a práce potřebné
k vybudování moderní telekomunikační infrastruktury. Podpora dosahuje výše 75 % ze způsobilých výdajů projektu.
Minimální výše podpory je 0,5 milionu korun, maximální pak 200 milionů. Žádosti o dotační podporu bude přijímat
Agentura pro podnikání a inovace (API) od 8. května 2019 do 8. července 2019. Podrobnosti naleznete v tiskové
zprávě.
Ve čtvrtek se také v souvislosti s brexitem uskutečnilo jednání premiérky Mayové s předsedou EK Junckerem.
Obě strany se shodly na nutnosti dále jednat a společně hledat adekvátní řešení tak, aby mohl britský parlament
vyslovit souhlas s výstupovou dohodu. Předseda EK Juncker přitom opětovně odmítl znovuotevření dojednané
výstupové dohody. Další společné jednání předsedy EK Junckera s britskou premiérkou Mayovou je naplánováno ke
konci února. V mezidobí pak budou vyjednávací týmy obou stran hledat alternativy pro řešení tzv. irské pojistky.
Společné prohlášení obou představitelů naleznete zde. Premiérka Mayová se při své návštěvě Bruselu sešla rovněž
s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem. Ten po schůzce uvedl, že průlom v současné patové situaci kolem
britského odchodu z EU je stále v nedohlednu. Tyto schůzky se uskutečnily na žádost britské strany a v návaznosti
na hlasování v Dolní sněmovně britského parlamentu o pozměňovacích návrzích k Dohodě o vystoupení, které se
uskutečnilo 29. 1. – z předložených 7 návrhů byly přijaty dva: (1) návrh poslankyně Spelmanové, který říká, že UK
by nemělo odejít z EU bez dohody o vystoupení a bez rámce budoucích vztahů a (2) návrh poslance Bradyho, který
žádá o nalezení alternativního řešení k tzv. irské pojistce, jakkoli není jasné, jak alternativně by měla irská pojistka
být dle UK řešena. Další hlasování o výstupové dohodě by se mělo uskutečnit v týdnu od 25. 2.
Dnes, 8. 2. se v Lichtenštejnském paláci uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii,
tentokrát na téma: Potenciál formování podobně smýšlejících koalic v EU po brexitu. O tématu debatovali
zástupci státní správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální partneři a další pozvaní hosté. Diskuze se
zaměřila zejména na to, kdo nahradí Spojené království jako lídra zemí prosazujících dokončení liberalizace vnitřního
trhu, jakým způsobem by měla Česká republika spolupracovat se zeměmi v eurozóně a mimo ni a také jaká je role
stávajících formátů spolupráce v kontextu aktuálního vývoje a nových iniciativ. Doporučení vzešlá z této diskuze
budou zveřejněna na stránkách Národního konventu.
Závěrem bych Vám rád za Ministerstvo průmyslu a obchodu avizoval konání dalších seminářů z cyklu
regionálních seminářů nazvaného „Vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků,“ které se budou
konat 25. 3. v Ostravě a 30. 5. v Českých Budějovicích. Cílem bude poskytnout praktické rady a informace
podnikatelům, kteří podnikají na vnitřním trhu EU, zejména v německy mluvících zemích. Oficiální pozvánky budou
rozeslány v příštím týdnu a prozatím můžete hlásit Vaši účast na adrese: tesnarova@mpo.cz.

Mgr. Martin Bednář, LL.M.
ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu
T +420 224 853 062
bednarm@mpo.cz
Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
www.mpo.cz

Přejete si změnit nastavení odběru newsletteru?
Archiv
© Ministerstvo průmyslu a obchodu 2019

