Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (M00200)
Zaměření projektu:
Projekt je zaměřen na výzkum malých a středních podniků v oblasti stavebnictví působících
v regionu Jihomoravského kraje, spolkové země Dolní Rakousko a města Vídeň a na identifikaci
konkurenční výhody vyplývající z uplatňované strategie se zaměřením na příhraniční spolupráci.
V rámci projektu bude realizován empirický výzkum na vzorku 1500 podniků v Jihomoravském
kraji a 1500 podniků v regionu spolkové země Dolní Rakousko a město Vídeň.
Na realizaci projektu spolupracují:
• Vedoucí partner: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity
• Rakousky partner: FH Wien – Studiengänge der WKW
• Český partner: Krajská hospodářská komora jižní Moravy
Výstupy projektu:
1. Systematické srovnání aktuální situace a vývoj stavebních odvětví v obou regionech včetně
relevantního právního prostředí
2. Fundované srovnatelné výsledky k zásadním faktorům úspěšnosti malých a středních
podniků stavebního odvětví v obou regionech s výzkumem možností příhraniční spolupráce
(mj. vybudování kooperační databáze)
3. Vědecké a praktické publikační výstupy k předmětu výzkumu včetně společné českoněmecké publikace zahrnující získané údaje a obsahující strategická doporučení rozvoje
podniků v obou regionech
4. Přenos metodického a obsahového know-how na studenty ESF MU a FH Wien formou
učebních textů, inovovaných předmětů a závěrečných prací
5. Realizace společných odborných, tematicky specifických konferencí, seminářů a
workshopů pro studenty a odbornou veřejnost
Cílové skupiny projektu:
• Malé a střední podniky z oblasti stavebnictví v regionu jižní Moravy, spolkové země Dolní
Rakousko a města Vídeň a jejich odvětvoví zástupci
• Akademičtí pracovníci ekonomických fakult a ostatních výzkumných zařízení s podobnými
oblastmi výzkumu
• Studenti Ekonomicko-správní fakulty MU a FH Wien
• Odborná veřejnost
MILNÍKY PROJEKTU:
Milník číslo 1:
V rámci prvního milníku proběhne analýza aktuální situace a vývoje malých a středních
podniků stavebního odvětví ve zkoumaných regionech na základě sekundárních dat srovnatelným
způsobem. V rámci této analýzy se přizvou odvětvoví experti, aby se zajistil přístup k
nejaktuálnějším informacím. Obsahem analýzy budou zejména: struktury odvětví v českých a
rakouských zkoumaných regionech, vývoj podnikových údajů, rozsah přeshraničních výkonů,
rozsáhlá analýza faktorů úspěchu vycházející z literatury k faktorům úspěchu podniků v příhraničí,
jakož i přeshraniční spolupráce, atd.
• Na aktivitách spojených s realizaci daného milníku se podílí zejména Ekonomicko-správní
fakulta Masarykovy univerzity a FH Wien - Studiengänge der WKW.

•

Ukončení aktivit spojených s milníkem: 28.02.2013

Milník číslo 2:
Cílem tohoto milníku je předložit podrobné srovnání právního prostředí relevantního pro
stavební odvětví v zapojených regionech. Zvláště se přitom dbá na úpravy, které jsou relevantní pro
přeshraniční spolupráci. Konečný cíl tohoto milníku je, zprostředkovat právní aspekty, které
podporují, popř. brzdí přeshraniční spolupráci. Z toho vycházejí návrhy na podporu spolupráce
mezi státy pomocí právních ustanovení. Jako informační zdroje pro tento pracovní balík se přibírají
vedle zákonných textů odvětvoví experti a podniky, kteří již uskutečňují přeshraniční spolupráci (ve
smyslu „Best practices“) popř. mají o takovou spolupráci zájem.
• Na aktivitách spojených s realizaci daného milníku se podílí zejména Krajská hospodářská
komora jižní Moravy.
• Ukončení aktivit spojených s milníkem: 28.02.2014
Milník číslo 3:
Milník je zaměřen na kvantitativní podnikové ankety v českých a rakouských dotčených
regionech týkající se aktuální a plánované činnosti malých a středních podniků stavebního odvětví.
V rámci této ankety stojí ve středu zájmu témata:
• usměrnění činnosti/zásadních kompetencí podniků,
• aktuálně podmíněné trhy/usměrnění trhů,
• silné a slabé stránky ve srovnání s rakouskými, popř. českými podniky,
• aktuální spolupráce s rakouskými, popř. českými podniky,
• důvody pro dosavadní neuskutečnění spolupráce,
• předpoklady a očekávání budoucí spolupráce,
• kritéria atraktivních kooperačních partnerů a
• možnosti společného rozšíření trhu českých a rakouských podniků kombinací podstatných
kompetencí.
Obsahy anket se projednají s odvětvovými experty a eventuálně se rozšíří.
• Na aktivitách spojených s realizaci daného milníku spolupracují všichni projektoví
partneři.
• Ukončení aktivit spojených s milníkem: 28.02.2014
Milník číslo 4:
V rámci realizace milníku se zapojí studenti Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a
FH Wien - Studiengänge der WKW a obohatí výuku obou institucí prostřednictvím výsledků
výzkumu z projektu. Zapojení studentů se uskuteční zvláště s ohledem na analýzu aktuální situace
stavebního odvětví v dotčených regionech, jakož i podnikové ankety. Předpokládá se
zprostředkování faktorů úspěchu a klíčových kompetencí vedení podniku blízké praxi se zaměřením
na přeshraniční kooperace. Co se týče nacházení a hodnocení reálných přeshraničních kooperačních
projektů ve stavebním odvětví, plánují se společné vzdělávací akce obchodních plánů českých a
rakouských skupin studentů a podniků zajímajících se o kooperaci.
• Na aktivitách spojených s realizaci daného milníku se podílí zejména Ekonomicko-správní
fakulta Masarykovy univerzity a FH Wien - Studiengänge der WKW.
• Ukončení aktivit spojených s milníkem: 31.12.2013
Doba realizace projektu:
Projekt je realizován v období od 01.03.2012 do 28.02.2014.

