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Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy 
 

Konkurenceschopnost – Inovace – Lidské zdroje 
Střední Evropa v globální perspektivě, 

která proběhla pod záštitou Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu  
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

 
Ve dnech  28. – 29. 4. 2005 proběhla v prostorách Parlamentu ČR mezinárodní konference 
Středoevropské iniciativy /SEI/. Pořádalo ji Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci 
s Národním vzdělávacím fondem, o.p.s., Institutem pro sociální a ekonomické analýzy a ČVUT. 
Určena byla odborníkům v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti, vývoje a výzkumu ze zemí SEI. 
 
Hlavním tématem konference bylo postavení střední Evropy, Evropské unie a v tomto kontextu i 
České republiky v globální konkurenceschopnosti. Konference se soustředila zejména na otázku, zda 
současné rozdíly v konkurenceschopnosti zemí Evropské unie a USA, které vyznívají v neprospěch 
Evropy, mají hlubší kořeny v institucionálním uspořádání a financování výzkumu a vývoje, 
v systému tvorby a šíření inovací a v neposlední řadě dynamice rozvoje lidských zdrojů. Diskuse 
byly zaměřeny i na téma, zda se tyto rozdíly dále nezvětšují a zda se Evropa nemůže dostat do 
podobného postavení ve srovnání s rychle se rozvíjejícími asijskými ekonomikami. 
 
Konference se zúčastnilo asi 120 odborníků,  vč. zástupců 12 zemí Středoevropské iniciativy, 
expertů z mezinárodních organizací (např. UNESCO, Evropská investiční banka, Mezinárodní 
asociace vědeckých parků), ze státních a regionálních orgánů i ze soukromých organizací.  
 
Program konference se skládal z plenárních jednání a celkem 9 workshopů, které byly zaměřeny na 
tři hlavní témata:  
Inovace - Rozvoj lidských zdrojů - Spolupráce univerzit se soukromým sektorem. 
 
Organizátoři konference 
Miroslava Kopicová, ředitelka Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. a vedoucí pracovní skupiny 
SEI pro RLZ 
Petr Matějů, předseda Institutu pro sociální a ekonomické analýzy  
Pavel Komárek, ředitel Technologického a inovačního centra ČVUT 
 
Veškeré další informace a materiály 
Národní vzdělávací fond, o.p.s. 
- Jaromír Coufalík, Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. 224 500 521, coufalik@nvf.cz 
- Jarmila Modrá, vedoucí projektu, Opletalova 25, 110 00 Praha 1, tel. 224 500 560, modra@nvf.cz 
a na webových stránkách: www.nvf.cz/cei 
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