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V současné době končí v zemích EU implementace evropské iniciativy (programu) EQUAL, 
které se účastnila i Česká republika. Podobně jako jiné evropské programy byla i iniciativa 
EQUAL založena na podpoře konkrétních projektů, které přispívají k plnění jejích cílů, tj. 
především k potlačování nerovností, které brání rovnému přístupu ke vzdělávání a k uplatnění 
na trhu práce. Takových projektů bylo v České republice realizováno kolem stovky a 
vzhledem k tomu, že v rámci každého projektu bylo vypracováno zpravidla několik výstupů, 
jsou nyní k dispozici stovky nových produktů těchto projektů. 
 
V posledních letech bylo v rámci iniciativy EQUAL založeno 6 tzv. tematických sítí 
sdružujících realizátory projektů s příbuzným zaměřením za účelem výměny zkušenosti a 
společného usilování o co nejširší využívání výsledků projektů. Jednou z nich byla tematická 
síť Proces zakládání podniků a rozvoj individuálního podnikání. Sdružovala několik desítek 
realizátorů 13 projektů, zaměřených na potlačování bariér rovného přístupu k podnikání. 
V těchto projektech byla vypracována řada užitečných produktů, které by se měly co nejvíce 
využívat. Aby však k tomu mohlo dojít, je třeba šířit o nich informace. 
 
Rekvalifikační a informační centrum, s. r. o. z Mostu (www.iks-delta.cz) řídilo realizaci 
projektu Innostart - Komplexní program začínajících podnikatelů ze znevýhodněných skupin 
v Ústeckém kraji. K výsledkům tohoto projektu patří např. souhrnný manuál poradenských 
programů obsahující mj. metodiku zhodnocení vstupních podnikatelských kompetencí, 
metodiku přístupu k finančním zdrojům pro osoby znevýhodněné na trhu práce, metodické 
materiály pro učitele na středních školách pro realizaci výuky v oblasti výchovy k podnikání 
nebo pracovní sešit pro žáky ke vzdělávacímu modulu Podnikání krok za krokem.       
 
Jihočeská hospodářská komora v Českých Budějovicích (www.jhk.cz) realizovalo projekt 
Podnikání bez překážek. Spolu se svými partnery vypracovala učebnici a skripta  Podnikání 
bez překážek a praktickou cvičebnici pro začínající podnikatele. Projekt byl zaměřen na 
podporu dlouhodoběji nezaměstnaných, kteří se rozhodnou zahájit podnikání, zejména osob 
nad 45 let, žen po mateřské dovolené, zdravotně postižených osob a absolventů škol.  
 
DC Vision, s. r. o. z Opavy (www.dcvision.cz, www.novasance.cz) řídilo projekt Nová šance 
– nástroje podpory zaměstnanosti v sektoru služeb ve venkovských oblastech. Hlavním cílem 
projektu byla podpora rozvoje především drobného a také malého a středního podnikání 
v podhorských a venkovských oblastech s vysokou mírou nezaměstnanosti. V rámci projektu 
byl například proveden průzkum software pro ženy – podnikatelky, vypracován výukový 
software založení podnikání Od snu ke skutečnosti a další produkty. 
 
Moravská asociace podnikatelek a manažerek z Brna (www.mapm.cz) měla vůdčí roli 
v projektu Asistenční centra pro podporu podnikání žen a snížení rizik na začátku podnikání. 
Projekt přispěl k vytvoření asistenčních center a zahájení jejich činností. K hmatatelným 
výsledkům tohoto projektu patří také metodická příručka k zakládání a činnosti asistenčních 
center. 
 
Zkušené Sdružení CEPAC – Morava z Olomouce (www.cepac.cz) řídilo realizaci projektu 
Zaměstnej sám sebe, který byl zaměřen na vytváření materiálních a odborných podmínek pro 
realizaci vzdělávacího kurzu pro osoby navracející se na trh práce po rodičovské dovolené – 
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začínající podnikatele, a to s uplatněním e-learningu. Projekt vedl k vypracování studijních 
textů Základy podnikání ve dvou verzích (pro měsíční a tříměsíční kurzy), které se zabývají 
např. strukturou podnikatelského plánu, účetnictvím a daněmi, právním minimem, 
marketingem, zdravotním a sociálním pojištěním apod. 
 
Asociace podnikatelek a manažerek ČR, o. s., Praha (www.europodnikatelka.cz) řídila projekt 
Europodnikatelka 21. století. Cílem projektu bylo vypracovat či aktualizovat strategické plány 
měst se specifickým zaměřením na vytipování příležitostí pro podnikání a propojení 
s nabídkami žen, které by chtěly začít podnikat. V projektu byly např. vypracovány tzv. 
obchodní atlasy pro 3 města (Litoměřice, Vejprty, Duchcov) nebo metodika vytvoření mobilní 
učebny IT. 
 
Svaz českých a moravských výrobních družstev (www.scmvd.cz) realizoval projekt Sociální 
družstva a podniky, který byl zaměřen na podporu vzniku a rozvoje sociálních družstev a 
podniků ve vybraných regionech. Ve spolupráci s řadou partnerů Svaz např. vypracoval 
manuál pro založení sociálního družstva, který také obsahuje metodický postup doporučující, 
jak při přípravě a zakládání takové organizace postupovat.  
 
Centrum pro komunitní práci západní Čechy z Plzně (www.cpkp.cz) pracovalo na projektu 
Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování mikropůjček a vzdělávání 
venkovského obyvatelstva, jehož cílem bylo zvýšit zaměstnatelnost venkovského obyvatelstva 
pomocí podpory podnikání (vzdělávání, mikropůjčky, poradenství a pomocný servis). 
K výsledkům projektu patří např. materiály zabývající se vzděláváním nebo systémem 
mikropůjček. 
 
Brněnské s. r. o. CONEO (www.coneo.cz) řídilo projekt Podpora stabilizace a reintegrace 
aktivních seniorů, jehož cílem bylo pomoci nezaměstnaným (včetně řemeslníků a starších 
osob) najít co nejvhodnější uplatnění i formou podnikání. S podporou projektu nejen vzniklo 
středisko podpory zmíněných osob, ale také byla vypracována řada produktů, například 
Příručka pro začínající podnikatele, průzkum zaměstnávání osob ve věku 45 – 60 let, 
metodika pro podnikatele v oblasti financování podnikatelských záměrů apod. 
 
Další čtyři projekty spadající do tematické sítě Proces zakládání podniků a rozvoj 
individuálního podnikání byly zaměřeny na šíření výsledků zmíněných projektů a celého úsilí 
na podporu podnikání.  
 
Protože užitečné a kvalitní výsledky projektů by se měly co nejvíce využívat, vypracovala si 
tematická síť svoji strategii, jak prosazovat nejlepší výsledky projektů do hlavního proudu 
politiky podpory podnikání a podpory zaměstnanosti. Proto byli ve spolupráci s MPSV jako 
řídícím orgánem iniciativy EQUAL a se společností PricewaterhouseCoopers jako podpůrnou 
strukturou této iniciativy seznámeni s vybranými produkty projektů relevantní pracovníci 
MPSV, MPO, Hospodářské komory ČR a dalších organizací.  
 
Stručný nástin výsledků projektů EQUAL spadajících do jedné ze šesti tematických sítí 
naznačuje, že výsledky projektů mohou podpořit i přístup k podnikání a jeho rozvoj.                
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