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ÚVAHY O EVROPĚ  
PŘÍRUČKA PRO ČLENY VR O POŘÁDÁNÍ MÍSTNÍCH AKCÍ 

 
 

CO JSOU TO „ÚVAHY O EVROPĚ“? 
 

„Úvahy o Evropě“ je název iniciativy, kterou zahájil Evropský výbor regionů s cílem poskytnout 
občanům prostor, aby mohli prezentovat své ideje, myšlenky a názory na to, čím by Evropská unie 
měla být. Od regionálních a místních orgánů se v této souvislosti žádá, aby vedly dialog s občany 
a získaly zpětnou vazbu ohledně jejich obav, myšlenek, návrhů a nápadů týkajících se budoucnosti 
EU. Závazkem VR je postarat se o to, aby názory občanů měly vliv na utváření probíhající politické 
rozpravy o budoucnosti Evropy a aby byl zahájen dialog s lidmi, jenž užívá jednoduchý jazyk, 
zabývá se společnými hodnotami a umožňuje, aby obavy a konkrétní návrhy občanů přispěly k diskusi 
na úrovni EU. 
 
Na základě dobrovolné iniciativy svých členů je Evropský výbor regionů (VR) připraven pomoci 
s pořádáním místních akcí, jež se v roce 2017 uskuteční na různých místech Evropy, zejména 
v podobě „diskusí s občany“, k nimž dají podnět členové VR, regiony, provincie, města a jejich 
národní sdružení, a ve spolupráci s dalšími orgány a institucemi EU v členských státech. 
 
Kromě toho mohou politickou diskusi na téma „Úvahy o Evropě“ zahájit také regionální 
parlamenty či místní rady. Závěry těchto diskusí nebo případná přijatá prohlášení či usnesení mohou 
být použity při přípravě stanoviska VR nazvaného „Úvahy o Evropě – hlas regionálních a místních 
orgánů a obnovení důvěry v Evropskou unii“, o jehož vypracování požádal předseda Evropské Rady 
Donald Tusk.  
 
Závěry vyplývající ze série místních akcí uspořádaných v rámci iniciativy „Úvahy o Evropě“ 
v roce 2017 budou zapracovány do příspěvku VR k úvahám o Evropě, jenž bude vycházet 
z usnesení o budoucnosti Evropy, které má být přijato během plenárního zasedání Evropského výboru 
regionů v únoru 2017, a ze stanoviska „Úvahy o Evropě – hlas regionálních a místních orgánů 
a obnovení důvěry v Evropskou unii“, bude přijato v říjnu 2018, před zahájením kampaně k volbám do 

Evropského parlamentu v roce 2019. 

 
 



JAKOU PODPORU MŮŽE VR VAŠÍ MÍSTNÍ AKCI POSKYTNOUT? 
 

VR může – v závislosti na finančních možnostech – pokrýt následující položky (seznam není 
vyčerpávající): 
Podpora před akcí 
� plánování akce – pomoc s koncepcí akce, pod což spadá program jednání, moderátor, řečníci, 

koordinace organizačních úkolů, určení místa konání, rozvržení, vizuální identita, výzdoba 
� výbava pro řečníky ur čená členům VR – včetně návrhů struktury diskuse, pokynů 

k používání značky, žádosti o zpětnou vazbu k akci 

Průběh akce 
� náklady na moderátora 
� tlumočení – půlden  
� komunikační podpora – prostřednictvím tisku, internetu, audiovizuálních a sociálních médií 
� proplacení cestovních výdajů omezenému počtu členů VR, kteří se akce zúčastní jako řečníci 
� distribuce materiálů, publikací + konkrétních svinovacích bannerů k akci „Úvahy o Evropě“ 
� mediální partnerství ad hoc s cílem co nejvíce akci zviditelnit 
� kampaně ad hoc v sociálních médiích s cílem maximalizovat dosah akce 

 
 

JAKÉ JSOU ÚKOLY VÁS COBY POŘADATEL Ů? 
 

• zajistit logistiku – místo konání + technické vybavení  

• pozvat řečníky 

• vyvíjet komunikační činnost (prostřednictvím regionálních a místních sdělovacích prostředků) 

• postarat se o to, aby účastníci poskytli zpětnou vazbu k akci (také prostřednictvím 
aplikace), a zajistit následné zapracování závěrů akce do činnosti VR 

 
 

CO JE ZAPOTŘEBÍ K USPOŘÁDÁNÍ MÍSTNÍ AKCE S PODPOROU VR? 
 

1. člen VR, který místní akci podporuje, dá k ní podnět a účastní se jí 
 
2. pevné odhodlání a silná motivace hostitelského místního orgánu a partnerů coby klíč 

k úspěchu akce 

 
 

PÁR TIPŮ PRO SNAZŠÍ ORGANIZACI 
 

1. Podělte se o svůj nápad a plán již dlouho dopředu s Evropským výborem regionů: některé 
záležitosti jsou složité a je třeba je probrat již v rané fázi. Plánujme společně! 

 
2. Držte se formátu diskuse s občany a přizpůsobte pojetí Vaší akce místním tematickým 

prioritám Vašeho regionu či města. 
 
3. Vezměte v úvahu politickou a genderovou rovnováhu a zastoupení různých politických 



postojů.  
 
4. Pamatujte na synergie: Vaši místní akci lze zkombinovat s výjezdními schůzemi VR  

a/nebo s odpovídajícími vnitrostátními akcemi (např. s valnými hromadami 
vnitrostátních/evropských sdružení). 

 
5. Připravte akci ve spolupráci s partnery: kontaktujte orgány a instituce EU. Vašimi partnery 

mohou být informační střediska Europe Direct, zastoupení evropských orgánů a institucí nebo 
informační kanceláře Evropského parlamentu! Kontakty naleznete na stránce Evropa v našem 
kraji. 

 
6. Postarejte se o řádnou dokumentaci (fotografie, videa, zprávy) a co nejlépe využijte mediální 

partnerství (tisk, televize, rozhlas) a sociální média. Náš komunikační tým je připraven Vám 
pomoci. 

 
7. Inspirujte se jinými akcemi pořádanými v Evropě z podnětu dalších členů VR, regionů a měst. 

Více informací o předcházejících místních akcích najdete na našich internetových stránkách. 

 
 

JAKÝ JE FORMÁT MÍSTNÍ AKCE?  

 

� Struktura:  2hodinová diskuse mezi členy panelu a dalšími účastníky moderovaná 
profesionálním novinářem. Členové panelu především odpovídají na otázky moderátora 
a publika. 
Formát dialogu s občany: participativní a otevřený formát vycházející z otevřené diskuse 
mezi účastníky a politickými představiteli.  

 
� Řečníci / členové panelu: až 4 členové VR (včetně místního člena VR, jenž je hostitelem akce). 

Další řečníci: zástupci vlády dané země a dalších orgánů a institucí EU (poslanci EP, komisaři), 
experti na konkrétní téma, zástupci občanské společnosti. Počet řečníků by měl být omezen, aby 
byla umožněna skutečná interakce s veřejností. 

 
� Obsah/zaměření akcí: pro dialog s občany nebude určen soubor oblastí či předepsaných témat. 

Obecný orientační seznam může zahrnovat témata jako: demokratický deficit, integrace 
migrantů, radikalizace, investice, sociální ekonomika, územní soudržnost, dovednosti 
mladých lidí, digitální agenda, energetická unie, životní prostředí, boj proti změně 
klimatu, sociální politika, jak se vypořádat s globalizací, hospodářské modely pro Evropu. 

 
� Skutečné příběhy a důkazy: v závislosti na vybraném tématu mohou být orgány a instituce EU 

v Bruselu, včetně sídla VR, vyzvány, aby prezentovaly relevantní a skutečné příběhy z Vašeho 
regionu či města, a to včetně těch, jež se týkají veřejného mínění o EU a jejích politikách. 

 
� Cílové publikum:  místní akce by měly být co nejinkluzivnější a nejotevřenější. Obecně by 

měly být zaměřeny především na (nejde o vyčerpávající seznam): různé věkové skupiny, 

strukturální nevoli če, studenty a učitele, obchodní zástupce malých a středních podniků, 



představitele vysokých škol a akademické obce, místní a celostátní sdělovací prostředky, 
místní politiky a sdružení místních orgánů. 

 
� Získání zpětné vazby: vyvíjejí se nástroje, jež jsou zvláště zaměřeny na získání zpětné vazby 

od účastníků, včetně systematického sběru otázek a ad hoc dokumentů se zpětnou vazbou, 
mimo jiné prostřednictvím nástrojů sociálních medií (Twitter). Zpětnou vazbu lze získat 
prostřednictvím průzkumu „Úvahy o Evropě“ , který prostřednictvím on-line aplikace 
zajišťuje ředitelství VR pro komunikaci. Tato aplikace je formulářem pro zpětnou vazbu. 
Všichni účastníci jí snadno porozumí a mohou ji lehce vyplnit ve svém mateřském jazyce již 
před akcí a v jejím průběhu. Zpětná vazba je klíčová pro strukturování příspěvku VR 
k „Úvahám o Evropě“ a je zdrojem myšlenek ohledně dalšího reformního procesu EU. 

 

 
JAK SE PŘIHLÁSIT? 

 

Pokud si členové přejí uspořádat akci: každý návrh místní akce v rámci iniciativy „Úvahy o Evropě“ 
musí organizátoři předložit alespoň tři měsíce před datem konání akce prostřednictvím jednoduchého 
přihlašovacího formuláře on-line dostupného na adrese www.cor.europa.eu/reflecting-eu. Žádáme Vás 
proto, abyste si pozorně přečetli příslušné nařízení – rozhodnutí VR č. 028/2016 (text je k dispozici ve 
všech jazycích EU) – na našich internetových stránkách, v části věnované místním akcím. Návrh 
prochází interním hodnocením a v případě finančních dopadů je předán ke schválení rozpočtovému 
orgánu VR. 
Jakmile VR akci schválí, poskytne oddělení pro pořádání akcí spadající pod ředitelství pro komunikaci 
organizátorům „praktický kontrolní seznam – pokyny pro pořadatele“, včetně technických specifikací 
pro všechny služby VR (které zajišťuje externí dodavatel).  
 
*Pozn.: Podle článku 11.8 rozhodnutí č. 28/2016 nemůže VR podporovat místní akce v období tří 
měsíců před celostátními či regionálními volbami. 

 
Máte-li otázky nebo chcete-li nám sdělit víc, obraťte se prosím na naše ředitelství pro komunikaci. 
Kontakt:  eulocal@cor.europa.eu. 
 

_____________ 
 


