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ŠKOLA EVROPSKÉ A NADNÁRODNÍ SPRÁVY VĚCÍ
VEŘEJNÝCH
SOUČASNÝ STAV

‣‣Evropě v současné době chybí mezinárodně uznávané výukové a výzkumné fórum pro otázky

evropské a nadnárodní správy věci veřejných (podobné „Kennedy School of Government“ na
Harvardu).

Škola evropské a nadnárodní správy věcí veřejných při Evropském univerzitním institutu ve Florencii se má
stát mezinárodním referenčním střediskem a centrem pro výzkum, výuku a špičkovou odbornou přípravu
v otázkách evropské a regionální nadnárodní správy věcí veřejných.

CO LZE V PŘÍŠTÍCH DVOU LETECH DÁLE UČINIT?

‣‣Na zřízení školy evropské a nadnárodní správy věcí veřejných obdrží Evropský univerzitní institut ve Florencii

v letech 2017 a 2018 finanční podporu z programu Erasmus+ (v roce 2017 1,7 mil. EUR a v roce 2018 3,2 mil.
EUR).
Finanční podpora by měla pokračovat až do doby, než bude škola plně zřízena.
Činnosti školy budou postupně zahajovány na základě těchto pěti hlavních pilířů:

‣‣
‣‣

1. společný magisterský program pro mladé odborníky, který bude nabízen v úzké spolupráci s dalšími
evropskými univerzitami;
2. program pro nadějné mladé odborníky v Evropě i mimo ni, kteří se zajímají o otázky evropské správy věcí
veřejných;
3. program pro vedoucí pracovníky z vládních institucí, vnitrostátních a mezinárodních organizací, nevládních
organizací a podnikatelské sféry;
4. fórum, na němž si vedoucí pracovníci z hospodářské, politické a sociální sféry mohou vyměňovat názory na
důležité politické otázky;
5. výzkumné činnosti.
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‣‣Aby se využily synergie a zabránilo překrývání s existujícími programy, nebude škola jednat sama, ale vybuduje

síť institucí, například s „École Nationale d‘Administration“, „Hertie School of Governance“ nebo College of Europe
v Bruggách.

‣‣Pod vedením Prof. Maria Montiho nyní skupina externích odborníků na vysoké úrovni vypracovává praktická

doporučení pro budoucí činnost školy. Výsledky její práce budou k dispozici před koncem roku 2017, aby škola
mohla začít s prováděním některých činností.

MOŽNÉ INICIATIVY DO ROKU 2025

‣‣Škola by se kromě spolufinancování z EU měla opírat také o externí financování ze státních správ,
podniků, nevládních organizací a nadací, které se zajímají o nabízené vzdělávací programy.

‣‣Škola by se měla stát stěžejní evropskou institucí pro nadnárodní správu věcí veřejných.
‣‣Síť institucí bude velmi úzce spolupracovat s mezinárodními týmy akademických a výzkumných
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pracovníků a nabízet vzdělávací programy různým cílovým skupinám.
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