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Zápis 

z jednání meziresortní pracovní skupiny pro Twinning a TAIEX 

Jednání bylo svoláno na 11. října 2013 do prostor Ministerstva financí a probíhalo podle následujícího 

programu: 

1) Zahajovací uvítání a shrnutí materiálu, který byl schválen vládou ČR 

2) Nástroje podpory české zahraniční politiky vůči západnímu Balkánu z pohledu Ministerstva 

zahraničních věcí 

3) Twinningové projekty v roce 2012 a 2013 

4) Aktivity v rámci TAIEX, účast České republiky 

5) Informace ‐ různé:  ‐ z jednání NCP pro twinning a TAIEX v Bruselu 
                                        ‐ Webové stránky MF 
                                        ‐ Chystané akce 
                ‐ SIGMA – možnost účasti ČR 
6) Zkušenosti z praxe 

7) Diskuse 

Účast podle prezenční listiny. 

Shrnutí:  

Ad  1)  Mgr.  Tereza  Vavrečková  uvítala  přítomné  a  shrnula  obsah  materiálu  „Zvýšení  účasti  ČR 

v unijních  projektech  Twinning  a  TAIEX  v zemích  sousedství  EU“,  který Ministerstvo  financí  spolu 

s Ministerstvem  zahraničních  věcí  předložilo  dne  15.  května  t.  r.  vládě  k projednání.  Připomenula 

úkoly  z usnesení  vlády,  zdůraznila  zejména  úkol  ustavit  a  zajistit  efektivní  fungování meziresortní 

pracovní  skupiny,  jejímž  cílem  je  šíření  informací  a  dobré  praxe  i  podpora  institucí  vedoucí 

k aktivnějšímu zapojování ČR do aktivit Twinning a TAIEX. 

Ad 2) Zástupce Ministerstva zahraničních věcí  Igor Procházka M.A. shrnul historii spolupráce ČR se 

zeměmi  Balkánu,  zdůraznil  význam  této  spolupráce  z historického,  politického,  ekonomického  i 

bezpečnostního  hlediska  a  v tomto  kontextu  podtrhl  význam  účasti  expertů  ČR  v  twinningových 

projektech  v této  oblasti.  Spolupráce  se  zeměmi  západního  Balkánu  je  jednou  z priorit  české 

zahraniční  politiky  a  ČR  podporuje  země  západního  Balkánu  na  bilaterální  i multilaterální  úrovni, 

soustředí se zejména na integraci do EU a NATO. 

Ad 3)  Ing. Zuzana Holubcová, Národní kontaktní místo pro Twinning (NKM TW),  informovala o míře 

zapojení českých institucí a expertů v twinningových projektech v roce 2012 a za období do září 2013. 

Úspěšnost českých nabídek je shrnuta do následující tabulky. 
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Rok / území  Počet 
vypsaných 
projektů 

Počet 
Nabídek ČR 

Úspěšné 
nabídky 

Pozice  
Senior 

Pozice 
junior  

Experti/ 
počet osob 

2012   

IPA  49  9  3  2  2  5 

ENPI  25  4  2  1  2  1 

2013   

IPA  33  3  0  ‐  1  2 

ENPI  31  4  2  ‐  2  2 

 

Dále  uvedla,  že  na  pozici  předkladatele  nabídek  (tzv.  RTA)  jsme  v posledních  dvou  letech  úspěch 
neměli. Opakovaně uváděným důvodem neúspěchu bylo,  že RTA byl hodnocen  jako nedostatečně 
zkušený a to především vzhledem ke svému věku. 
 
Spolupracovníkem předkladatele nabídky, tj. juniorem se české týmy staly zejména v případech, kdy 
byly přímo osloveny partnerem na základě předcházejícím pracovním kontaktům.  
 
Relativně často se snažíme nabídnout zapojení  jednotlivých expertů do týmu  jiné členské země EU. 
Naše úspěšnost také není příliš vysoká, ale nemáme porovnání s úspěchy expertů z jiných členských 
zemí EU. Ovšem pokud se už konkrétní expert osvědčí, bývá vyzýván k další spolupráci. Vyskytl se  i 
problém, který jsme si již nepřipouštěli, a to neznalost angličtiny českých expertů.  
 
Dále  Ing. Holubcová  připomenula  fungování  informační  sítě,  tzn.  spojení mezi NKM  TW  na MF  a 

pověřenými  pracovníky  v resortech  a  jejich  příspěvkových  organizacích.  Přítomní  byli  vyzváni 

k předložení návrhu na zlepšení jejího fungování.  

Bylo  také  připomenuto,  že  hybnou  silou  systému  jsou  experti.  Se  záměrem  zajistit  jim  podporu 

v zapojení se do  twinningových projektů byli ke spolupráci přizvání pracovníci personálních útvarů, 

z nichž někteří byli mezi účastníky jednání. 

A  4)  Mgr.  Hana  Hrazdirová,  Národní  kontaktní  místo  pro  TAIEX  (NKM  TAIEX)  popsala  systém 

fungování TAIEX a uvedla základní problémy související z účastí ČR v aktivitách TAIEX z pohledu NKM 

(více viz. ppt prezentace TAIEX). 

Co se týká aktivit ČR v rámci TAIEX, řadíme se mezi země se spíše nižší účastí, nicméně naše zapojení 

má  zvyšující  se  tendenci.  TAIEX  je  všeobecně  ze  strany  EK  vnímám  jako  vhodný  a  velmi  efektivně 

využívaný  nástroj  pomoci  v rámci  IPA  a  ENPI.  Vzhledem  k velkému  počtu  realizovaných  aktivit  EK 

stále  poptává  experty  ve  všech  oblastech  podpory  (viz.  na  jednání  distribuovaná  poptávka  po 

expertech). 

NKM TAIEX v rámci prezentace uvedlo několik oblastí, které vnímá jako problematické s ohledem na 

účast  expertů  z ČR  v aktivitách  TAIEX.  Jsou  to  zejména personální otázky  (málo odborníků,  špatné 

časové  možnosti,  nevyřešená  otázka  způsobu  uvolňování  odborníků  na  aktivity  TAIEX),  malé 

povědomí o nástroji TAIEX  (díky neznalosti nástroje  jsou oslovené  instituce/odborníci „zaskočeni“), 

administrativní problémy (např. při přijímání financí za organizaci studijní cesty), malá podpora účasti 

v TAIEX  z úrovně  vedení  oslovených  institucí.  Obdobné  problémy  se  vyskytují  také  v rámci 

Twinningových projektů. 
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Pracovní skupina pro TW a TAIEX by se chtěla na výše uvedené problematické oblasti zaměřit a ve 

spolupráci s resorty hledat řešení zejména co se administrativních překážek a personalistiky týká. 

Ad 5) Informace ‐ různé: 

‐ Mgr. Vavrečková shrnula informace z tzv. Institution Building Days pro NKM všech států zapojených 

do systému poskytování pomoci prostřednictvím twinningových projektů a aktivit TAIEX, tj. členských 

zemí EU, zemí regionu IPA a ENPI. Na  jednání byly shrnuty aktivity v rámci TW a TAIEX v roce 2012, 

byl představen nový právní rámec  IPA a ENPI pro následující programové období, byly představeny 

příklady dobré praxe na  straně  členských  zemí EU  i přijímajících  států atd.  Členské  země EU měly 

možnost  přednést  své  dotazy  a  připomínky  k systému  fungování  TW  a  TAIEX.  Výstupy  z jednání 

prozatím nejsou k dispozici, budou představeny na některém z dalších setkání pracovní skupiny. 

‐  Ing.  Holubcová  informovala  o  nové  verzi webových  stránek MF,  kde  jsou  uváděny  informace  o 
twinningových  projektech  a  aktivitách  TAIEX  a  vyzvala  účastníky  k překládání  návrhů  na  rozšíření 
fungování této informační pomůcky. Webové stránky viz adresa:  
http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni‐sektor/podpora‐ze‐zahranici/twinning‐a‐taiex 

‐  Ing.  Holubcová  informovala  o  chystané  akci,  tj.  o  zařazení  problematiky  nakládání  s prostředky 

z twinningových projektů do metodických dnů účetnictví státu a pro kapitoly státního rozpočtu, státní 

fondy a ministerstva. Tento bod bude na programu 12. 11. 2013. Požádala přítomné, aby se spojili se 

svými kolegy, kteří se těchto metodických dní účastní a „připravili“ je na problematiku twinningových 

projektů, případně jejich prostřednictvím vznesli dotazy. Zároveň požádala o vyjádření, zda by takový 

seminář měl být zařazen také do některého budoucího jednání této pracovní skupiny. 

‐ Mgr. Hrazdirová informovala o fungování systému SIGMA (více viz. ppt prezentace SIGMA). SIGMA 

je společnou iniciativou OECD a EU a zaměřuje se na budování institucí v zemích IPA a ENPI, zejména 

na podporu a posílení systému řízení v rámci veřejné správy. SIGMA byla NKM představena v rámci 

výročního zasedání NKM pro TW a TAIEX. NKM bylo požádáno rozšířit informace o aktivitách SIGMA 

v rámci ČR za účelem získání relevantních odborníků, kteří by byli ochotni účastnit se aktivit SIGMA. 

V případě  zájmu  o  zapojení  byli  členové  pracovní  skupiny  vyzváni  k předkládání  CV  relevantních 

odborníků.  

Ad 5) Zkušenosti z účasti v twinningovém projektu přednesla Ing. Kateřina Helikarová. Její vystoupení 

je připojeno v příloze zápisu. 

Ad  6)  Neproběhla  obvyklá  organizovaná  diskuse,  ale  diskuse  neformální  v prostorách  zasedací 

místnosti.  

 

Přílohy zápisu: 

‐ ppt prezentace TAIEX 

‐ ppt prezentace SIGMA 

‐ ppt prezentace Twinningové projekty – praktická zkušenost zástupce příjemce a MS experta 

http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/podpora-ze-zahranici/twinning-a-taiex�

