
 

Evropské ceny za podporu podnikání 2019  
 

Usilujete o podporu podnikatelského prostředí ve svém kraji, městě či obci? 

Máte zájem soutěžit se svým projektem v celoevropské soutěži a stát se inspirací 

pro ostatní? 

 

 

 

Evropská komise vyhlásila již třináctý ročník soutěže Evropské ceny za podporu 

podnikání, ve které oceňuje a odměňuje nejúspěšnější projekty veřejné správy zaměřené na 

podporu podnikání a podnikavosti v celé Evropě. 

 

Výzva k účasti v této soutěži je adresována vnitrostátním, regionálním a místním správním 

orgánům či partnerstvím veřejného a soukromého sektoru usilujícím o podporu ekonomiky 

svého regionu, které působí v EU, Norsku, Srbsku a Turecku. 

 

Ceny se udělují v šesti kategoriích: 

 

• Cena za podporu podnikatelského ducha — oceňuje celostátní, regionální nebo 

místní aktivity, které podporují podnikatelské myšlení a podnikatelskou kulturu 

zejména u mladých lidí a žen. 

 

• Cena za investice do podnikatelských dovedností — oceňuje regionální nebo místní 

iniciativy vedoucí ke zlepšení podnikatelských, odborných, technických a 

manažerských dovedností. 

 

• Cena za rozvoj podnikatelského prostředí — oceňuje regionální nebo místní 

iniciativy vedoucí k zakládání a růstu soukromého podnikání, zjednodušení 

legislativních a zákonných procedur a implementaci principu "mysli především na 

malé" ve prospěch malých a středních podniků. 

 

• Cena za podporu internacionalizaci podnikání — oceňuje celostátní, regionální 

nebo místní iniciativy zaměřené na podporu malých a středních podniků, které umožní 

lépe využít příležitosti, které nabízí trh v Evropské unii i ve světě.  

 

• Cena za podporu rozvoje zelených trhů a efektivního využívání zdrojů - Uznává 

postupy a iniciativy na celostátní, regionální či místní úrovni, jež malým a středně 

velkým podnikům pomáhají v přístupu na zelené trhy a pomáhají jim zlepšit efektivitu 



využívání jejich zdrojů například formou rozvoje ekologických dovedností, 

zajišťováním kontaktů, jakož i financováním. 

 

• Cena za odpovědné a otevřené podnikání — oceňuje regionální nebo místní 

aktivity, které podporují společenskou odpovědnost podniků a udržitelné obchodní 

praktiky v sociální oblasti nebo v oblasti životního prostředí. Tato kategorie rovněž 

oceňuje úsilí o podporu podnikání mezi znevýhodněnými skupinami, jako jsou 

nezaměstnaní, zdravotně postižené osoby a příslušníci národnostních menšin. 

 
 

Soutěž probíhá ve dvou fázích. Úspěšné subjekty vybrané v národním kole soutěže se 

mohou ucházet o ocenění na evropské úrovni.  

 

V evropském kole vybere mezinárodní porota vítěze každé kategorie a vítěze Velké ceny 

poroty. Slavnostní vyhlášení výsledků a udílení cen proběhne v listopadu 2019 v Helsinkách, 

Finsko.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je národním koordinátorem této soutěže v České 

republice vyzývá k účasti v soutěži všechny orgány veřejné správy, regiony, správní oblasti a 

města, jakož i partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi státními úřady a podnikateli. 

O ceny se mohou ucházet projekty na podporu podnikání na národní, regionální či místní 

úrovni realizované minimálně v období posledních dvou let.  

 

Přihlášky do českého národního kola soutěže je možné zasílat v prodloužené lhůtě do 

15. června 2019 na adresu uvedenou v přihlášce, kterou naleznete v připojených 

dokumentech ke stažení.  

 

Více informací o soutěži naleznete na adrese:  

 (http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm


European Enterprise Promotion Awards 2019 
 
 

 

Do you attempt to promote the business environment in your region, city or 

village? Are you interested in competing with your project in a European 

competition and inspire others? 

 

The European Commission launched the thirteenth edition of the European Enterprise 

Promotion Awards in which it recognises and rewards excellence among public authorities 

in their support, promotion and facilitation of entrepreneurship throughout Europe.  

 

If you are a public authority from the European Union or Norway, Serbia or Turkey and you 

have worked to boost, promote or facilitate the economy, then submit your application! 

Eligible are towns, cities, regional and national administrations as well as public-private 

partnerships between public authorities and entrepreneurs, educational programmes, and 

business organisations. 

 

There are six categories: 

 

• Promoting the entrepreneurial spirit - recognises actions and initiatives at national, 

regional or local level promoting an entrepreneurial mindset and culture; 

 

• Investing in skills - recognises regional or local initiatives to improve entrepreneurial, 

vocational, technical and managerial skills; 

 

• Improving the business environment - recognises innovative policies at national, 

regional or local level to simplify legislative and administrative procedures for 

businesses; 

 

• Supporting the internationalisation of business - recognises policies to encourage 

enterprises to benefit more from the opportunities offered by markets both inside and 

outside the European Union;  

 

• Supporting the development of green markets and resource efficiency - 

Recognises policies and initiatives at national, regional or local level that support SME 

access to green markets and help to improve their resource efficiency through, for 

example, green skills development and matchmaking as well as funding; 

 



• Responsible and inclusive entrepreneurship - recognises regional or local actions 

promoting corporate social responsibility and sustainable business practices in social 

or environmental field. 
 

If you want to participate, send your entry form to your national point of contact. In each 

country, two applicants will be selected and forwarded to the European Enterprise Awards 

jury. A high profile jury will select the final winners, to be announced at a ceremony in 

Helsinki in November 2019. 

 

 

Deadline for delivering your application for Czech national competition level of the European 

Enterprise Awards is 15th of June 2019. The entry application is attached in a downloadable 

file. 

 

For full information on the awards: 

 (http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm) 
 

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

