Politika soudržnosti v kontextu českého předsednictví
a příležitosti v evropských fondech
Kam směřuje jedna z nejsilnějších politik EU? S jakými cíli vstupuje ČR do diskuze o její budoucnosti?
A jaké konkrétní příležitosti pro zájemce o podporu projektů z fondů EU přináší nové programové
období? Odpovědi přinese konference Ministerstva pro místní rozvoj.

24. 5. 2022
Zastupitelský sál Nové radnice Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
a současně živý přenos na Facebooku a webu DotaceEU.cz

PROGRAM KONFERENCE
9.00 – 9.30

Prezence účastníků

DOPOLEDNÍ ČÁST
9.30 – 10.00

Zahájení
▪ Ivan Bartoš – místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
▪ Elisa Ferreira – komisařka EU pro soudržnost a reformy

10.00 – 12.00

SMĚŘOVÁNÍ POLITIKY SOUDRŽNOSTI: VIZE PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EU
Debata o cílech politiky soudržnosti i vizích předsednictví ČR v Radě EU, a to z pohledu
aktuálních výzev a budoucího vývoje.

Diskuzní panel moderuje Petr Zahradník, analytik a ekonomický expert
▪
▪
▪
▪
▪

12.00 – 13.00

Ivan Bartoš – místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj ČR
Elisa Ferreira – komisařka EU pro soudržnost a reformy
Mikuláš Bek – ministr pro evropské záležitosti ČR
Mikuláš Peksa – poslanec Evropského parlamentu
Roman Línek – člen Výboru regionů EU a zástupce krajů

Oběd

ODPOLEDNÍ ČÁST
START PROGRAMŮ FINANCOVANÝCH Z FONDŮ EU – CO NÁS ČEKÁ?
Na jaké oblasti budou vypsány dotační výzvy jako první a v jaké výši? V čem se budou lišit
podporované aktivity a jaká zaměření projektů budou podporována? Odpovědi na tyto
i další otázky budou představeny ve dvou blocích rozdělených podle charakteru budoucích
žadatelů.

Moderuje Kateřina Neveselá, ředitelka odboru řízení a koordinace fondů EU, MMR

13.00 – 14.30

OPATŘENÍ A VÝZVY CÍLENÉ NA ROZVOJ REGIONŮ A OBCÍ
▪ Energetická transformace ve vazbě na změnu klimatu z pohledu veřejného sektoru
▪ Veřejné služby – kvalitnější a dostupnější sociální služby, vzdělávání, zdravotnictví,
bydlení
Vystoupí zástupci:
Operačního programu Životní prostředí – Ministerstvo životního prostřední
Integrovaného regionálního operačního programu – Ministerstvo pro místní rozvoj
Operačního programu Jan Amos Komenský - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operačního programu Zaměstnanost plus – Ministerstvo práce a sociálních věcí

14.30 – 14.45

Dotazy k 1. části odpoledního bloku

14.45 – 15.00

Coffe break

15:00 – 16.00

OPATŘENÍ A VÝZVY CÍLENÉ NA EKONOMICKOU TRANSFORMACI
▪
▪
▪

Možnosti digitalizace, inovace a technologický rozvoj
Jak na energetickou transformaci ve vazbě na změnu klimatu z pohledu soukromého
sektoru?
Příležitosti a proměny uhelných regionů
Vystoupí zástupci:
Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – Ministerstvo
průmyslu a obchodu
Operačního programu Spravedlivá transformace – Ministerstvo životního prostřední

16.00 – 16.30

Dotazy k 2. části odpoledního bloku

16.30 – 16.45

Závěrečné shrnutí Kateřinou Neveselou

Registrujte se zdarma na www.dotaceEU.cz/konference_24_5_22

