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Popis projektu:
V prostředí, které je charakteristické globalizací a rostoucími konkurenčními tlaky, hrají
malé a střední podniky důležitou roli. Mohou pružně reagovat na vývoj trhu a na základě
své blízkosti k zákazníkům pokrývat mezery na trhu. Tímto způsobem jsou malé a střední
podniky v ekonomicky těžké době schopny zabezpečit a poskytnout pracovní příležitosti.
Na základě stoupajícího konkurenčního tlaku je nutné, objevit strategické potenciály
úspěchu. Především přeshraniční kooperace poskytují možnost synergicky kombinovat
různé klíčové kompetence a podporovat oboustranný prospěch. V projektu se objasní
porovnání potenciálů úspěchu ve stavebním odvětví v rozšířeném pohraničí
se zaměřením na přeshraniční kooperace. Stavební odvětví je silně zasaženo krizí
a kooperace hrají důležitou roli pro poskytování služeb.
Cílem projektu je analyzovat situaci malých a středních podniků ve stavebním odvětví
(stavebnictví a příbuzná odvětví) v rozšířeném česko-rakouském pohraničí (ČR: jižní
Morava; Rakousko: Dolní Rakousko a Vídeň) a odvodit z ní potenciály úspěchu. Zvláštní
pozornost je věnována zjištění potenciálů úspěchu, které mohou vyplynout
z přeshraničních kooperací. Co se týče analýzy aktuální situace a potenciálů úspěchu,
především s ohledem na možnosti kooperace (např. téma svobodného pohybu pracovních
sil v rámci EU) – hraje analýza právního stavu obou států důležitou roli. Znalost analýz
se má proměnit v praktická doporučení k jednání pro podniky ve stavebním odvětví
a jejich zastoupeních. Další cíl projektu spočívá v integraci českých (Masarykova
Univerzita v Brně) a rakouských (FH Wien – ročníky WKW) studentů v procesu výzkumu,
jakož i znalostí projektu do vzdělávání na obou institutech. Materiály vytvořené
projektem byly distribuovány prostřednictvím hospodářských komor. Byla vytvořena
společná publikace obsahující strategická doporučení rozvoje podniků v obou regionech.
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