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Všeobecné informace (1)Všeobecné informace (1)

Irsko je parlamentní demokracie
vláda (výkonná moc)
prezidentka – Mary McAleese
2 komory Parlamentu
unitární stát 



Všeobecné informace (2)Všeobecné informace (2)

POČET OBYVATEL: 3,75 mil obyvatel
ČLENĚNÍ: 
- 8 regionů (cca po 350 000 obyv.)
- 26 hrabství (okresů)
- 84 obcí
HLAVNÍ MĚSTO: Dublin (600 tis. obyv.)



Důvody úspěchu Důvody úspěchu 
Neexistuje pouze jeden jediný důvod, který 
nastartoval ekonomický úspěch v Irsku,
jedná se o kombinaci více faktorů a jejich 
následného synergického efektu,
proces dlouhodobé transformace,
rozvoj lidských zdrojů byl jedním ze 
zásadních důvodů úspěchu zvaného 
„Keltský tygr“.



Zásadní důvody úspěchu Zásadní důvody úspěchu 
Fiskální a monetární politika
Členství v EU
Globální ekonomika
Orientace na progresivní technologie
Investice do výzkumu a vývoje
Dohody sociálního partnerství
Daňová reforma
Veřejná administrativa
Průmyslová politika



Navštívené organizace:Navštívené organizace:
- Optimum Results
- FAS
- FAS Training Centre
- Meath County Enterprise Board
- O’Fiaich College, Vocational School
- IDA
- New Border Generation Centre
- Lifelong Learning Centre, Dundalk Institute 
of Technology
- Intertrade Ireland
- Forfas Expert Group on Future Skills Needs
- Enterprise Ireland



Optimum Results Ltd.Optimum Results Ltd.

Agentura zabývající se vzděláváním, poskytováním 
poradenských služeb, podporou rozvoje podnikání,
finanční prostředky čerpají ze státních fondů a fondů EU
v současné době má 14 zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek a 16 spolupracujících konzultantů
agentura pracuje s nejvyššími certifikáty kvality ISO 9001, 
2000, IQNET, atd.,
spolupracují s 2000 irskými společnostmi,
specializují se na MSP, strategické plánování, manažerské 
dovednosti, marketing, RLZ, aj..





FAS FAS –– Training and Employment AuthorityTraining and Employment Authority
Agentura pro kvalifikaci a zaměstnanost
Poskytuje:

- kvalifikaci a rekvalifikaci, 
- služby umísťování žadatelů o místo a poradenství,
- asistenci komunitním skupinám,
- asistence lidem hledajícím práci jinde v EU,
- další poradenství a služby spojené s RLZ,

FAS má v regionech 20 hlavních kvalifikačních 
center a 62 úřadů práce.



FASFAS
- seznámení s základními činnostmi a prioritami organizace a 

jejími zástupci
- zajímavé je, že FAS v rámci organizační struktury podléhá
ministerstvu podnikání, obchodu a zaměstnanosti

- zajímavá je i spojení aktivit v rámci tohoto ministerstva (u nás
dvě různá ministerstva),

- region obsluhuje daleko menší počet nezaměstnaných 
vysokým počtem zaměstnanců

- významné je propojení s praxi, regionálními podniky, 
podnikateli, školami, VŠ a přesnými odhady budoucích potřeb, 
trendů v oblasti vzdělávání, rekvalifikací,

- důležité je vytipování problémových skupin a práce s nimi.



FAS FAS Training CentreTraining Centre
- ukázka propojení potřeb a praxe
- efektivní využití prostor (časové) – denní a večerní vytížení, 
rovné příležitosti (muži x ženy, starší, handicapovaní, aj.)

- snaha zejména o vytvoření pracovních návyků, odpovědnosti, 
spolupráce

- budova čistě účelově vystavěná i vybavená
- široká nabídka kurzů různých zaměření

- využití prostor pro rekvalifikace, další odborné vzdělávání i pro 
odborný výcvik škol

- otevřené, prosklené prostory, budova navazovala na 
průmyslový areál, podnikatelskou zónu, velká parkovací plocha

- efektivní využití učitelů z hlediska času,

- propojení vyplácení dávek a dalších příspěvků v závislosti na 
úspěšnosti a docházky do centra, dále příspěvek od 
zaměstnavatele za zvyšování kvalifikace

- po ukončení vystavení certifikátu o absolvování. 



Meath County Enterprise BoardMeath County Enterprise Board
- dobře přístupná budova za centrem města vedle 
podnikatelských jednotek, s možností dalšího 
rozrůstání se do prostoru, velké parkoviště,
- nabídky prostor pro podnikání se společným 
zázemím (sociální zázemí, společné služby –
kopírka, fax, účetnictví, studovna, přednášková
místnost, kuchyňka, aj.),
- nabídky školících programů zejména pro 
management firem,
- školící programy jsou těsně spojené s potřebami 
v praxi,
- propojení s dotačními tituly, zvýhodněné podmínky,
- podpora nově vznikajícím MSP
- podpora trvale udržitelných pracovních míst.



OO’’FiaichFiaich College, Vocational SchoolCollege, Vocational School
- škola je integrovaná, tzn. na relativně malé ploše je 
soustředěno více oborů v rámci jedné školy. Tzn. 
efektivní využití společných prostor (jídelna, hřiště, 
tělocvična, aj.), efektivní využití učitelů přes všechny 
obory. Pouze 1 ředitel.

- odráží nižší náklady na provoz.
- jinak nastavený školní systém.
- blízko jsou instituty, VŠ.
- nově zaměření na zdravotní školy, péči o nemocné
a služby v oblasti hotelnictví, stravování,

- dříve spíše technické obory, IT
- neposkytují internáty, protože spádové území je 
takové, že je výhodné pro každodenní dojezd 
studentů.



IDAIDA
- přitažení zahraničních investorů do Irska,
- propagace vzdělaných a připravených pracovních sil v Irsku,
- propagace podnikatelského zázemí v Irsku pro zahraniční
investory,
- pomáhají při zakládání takovýchto nových podniků v Irsku
- nabízí detailní znalost regionů, konkurenční výhody, silné, 
slabé stránky, příležitosti, ohrožení,
- nabízí finanční asistenci pro podnikatele, kteří zřizují nové
firmy v Irsku, nabízí vhodné investiční příležitosti, pozemky, 
majetek, aj.
- zjišťují, kolik investor vytvoří pracovních míst a jakou si 
vyberou oblast regionu
- poskytují granty např. na tvorbu trvale udržitelných míst, 
výzkumné a vývojové granty, granty na vzdělávání, aj.



Enterprise IrelandEnterprise Ireland
- státní agentura odpovědná za rozvoj irského 
průmyslu.

- pracují na základě partnerství a spolupráce 
s místními podniky a pomáhají jim vytvořit 
konkurenční výhodu

- určení strategických priorit, které dále naplňují (jako 
technologické inovace, rozvoj podnikání a globální
ekonomika)

- dále provádějí asistenci a konzultace v oblasti 
zakládání nových podniků, růstu MSP, v oblasti 
exportu

- Spojení sídla Enterprise Ireland a IDA v jednom
objektu.



New Border Generation CentreNew Border Generation Centre
- organizace, která se zaměřuje na projekty s přeshraniční

dopadem zejména v oblasti komunitní, komunikace mezi lidmi, 
odstranění bariér a předsudků mezi oběma komunitami na 
obou stranách hranice, se snahou minimalizovat konflikty,

- budování místního partnerství,
- zaměření na děti, mládež a jejich společné projekty
- podpora vzájemného respektu, uznání a pochopení mírového 
procesu

- ukázka projektu, v rámci kterého došlo během 1 roku 
k několika výměnným pobytům dětí ze Severního Irska a Irska. 
Nejdříve děti hledali společná témata, poznávali se, posilovali 

komunikaci a spolupráci formou her, soutěží. Jejich
prostřednictvím se ovlivnilo i chování jejich rodin, rodičů, 
sourozenců, spolužáků, atd.

- snížení kriminality a sociálních problémů.



IntertradeIntertrade IrelandIreland
- organizace, která je zaměřená na přeshraniční spolupráci 

v oblasti obchodu, a to na základě vládních dohod Irska a 
Spojeného království

- řetězec agentur poskytující informace o vzájemném obchodě a 
podnikání,

- podporují vznik přeshraničních podniků, vytváření pro ně
příznivé klima

- orientují se na perspektivní podniky zejména v oblasti vědy, 
výzkumu a inovací

- maximální podpory e-businessu, který má vliv na globální
ekonomiku

- podporují tok a výměnu kapitálu mezi těmito dvěma 
ekonomikami mezi firmami a organizacemi služeb

- příprava společných projektů





Lifelong Learning Centre, Lifelong Learning Centre, DundalkDundalk
Institute ofInstitute of TechnologyTechnology

- měli jsme možnost poznat systém celoživotního vzdělávání
nabízeného Institutem Technologie.

- Do rukou se nám dostala široké nabídka a prezentace 
jednotlivých kurzů.

- Opět úzké propojení na zjištěná statistická data a odhadované
trendy. 

- Časově možno vybrat kurzy denní, večerní
- Propojení s činností knihovny a internetem
- Propagace celoživotního vzdělávání,
- Přesvědčování firem o celoživotním vzdělávání jejich 
zaměstnanců, o využití nabídky institutu.

- Prezentace v tisku, na internetu, na bilboardech, letácích, aj.
Využití kapacit učitelů, lektorů, prostor škol, institutu. Vše vedle
sebe, společné zázemí



ForfasForfas Expert Group on Future Skills Expert Group on Future Skills 
NeedsNeeds

- poradní skupina expertů zaměřených na prognózy a odhady 
trendů, dalších potřeb (statistická šetření, dotazníky, 
brainstorming, metoda delphy….) v oblasti budoucích 
vzdělávacích potřeb. Jedná se pouze ideovou skupinu, ne 
administrativní aparát, tuto činnost pro ně zabezpečuje Forfas. 
Dávají doporučení a návrhy řešení.

- skupina se skládá z reprezentantů z oblasti obchodu, 
zaměstnavatelů, vzdělávání, dotčených ministerstev, dalších 
vládních agentur, aj..

- tato skupina je odpovědná ministerstvu podnikání, obchodu a 
zaměstnanosti + ministerstvu pro vzdělávání a vědu.

- navrhují propagaci a formu jednotlivých oborů, které bude 
nutno do budoucna posilovat.
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