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Místopředseda vlády pro digitalizaci
a ministr pro místní rozvoj

Základním úkolem předsednictví je zajištění
kontinuity fungování a směřování EU. Předsednictví
je pro nás ale také příležitostí ukázat, že jsme
spolehlivým partnerem všech států Evropské unie
a že pod naším vedením se dokáže Evropa jako
celek dál rozvíjet, ale i čelit aktuálním hrozbám.
Evropská politika soudržnosti je osvědčeným
nástrojem, který pomáhá snižovat rozdíly
ve vyspělosti mezi jednotlivými regiony.
Právě naše ministerstvo zprostředkovává českým
obcím, městům a krajům evropské dotace zaměřené
na hospodářskou, sociální a územní soudržnost.
Díky podpoře z evropských fondů například
zlepšujeme životní prostředí, podporujeme inovace
i hospodářský rozvoj, modernizujeme nemocnice
a železnice či zachraňujeme kulturní památky
napříč regiony. Každý občan tak denně těží z výhod
plynoucích z členství v EU.
Předsednictví České republiky v Radě EU nám
umožní s ostatními členskými státy sdílet zkušenosti
a příklady dobré praxe.
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KALENDÁŘ AKCÍ MMR
k politice soudržnosti

Hledáte více informací?
Přehled akcí na:

czpres.mmr.cz

1. července
Start předsednictví
České republiky

8. července		
Expertní jednání „Cohesion Policy
and new EU instruments: From
coexistence to synergies
– how to make it work?“
Akademie veřejného investování
MMR (AVI), 110 00 Praha 1
Jednání zaměřené na zkušenosti
s nastavením politiky soudržnosti
ve světle vzniku nových zdrojů.
Dopad na politiku soudržnosti,
její problematické aspekty a jak
toto prostředí nastavit, aby bylo
dosaženo definovaných cílů.
Odbor řízení a koordinace fondů EU
Lenka Růžičková
e-mail: Lenka.Ruzickova@mmr.cz
Pavla Jurášková
e-mail: Pavla.Juraskova@mmr.cz

www.dotaceEU.cz
zastřešující portál
evropských fondů v ČR

22. listopadu
Rada pro obecné záležitosti (GAC)
ve formátu ministrů odpovědných
za politiku soudržnosti

7.–9. prosince
Neformální jednání pracovní skupiny pro
strukrutální opatření a nejvzdálenější
regiony (attaché trip)

Brusel, Europe Building

Praha a Jihočeský kraj

Předpokládnané jednání Rady
pro obecné záležitosti ve formátu
ministrů odpovědných
za politiku soudržnosti. Jeho cílem
je orientační politická diskuze
na téma politiky soudržnosti,
na jejímž konci budou přijaty
závěry Rady.

Obecným tématem akce bude politika
soudržnosti – dosažené výsledky, včetně
prezentace příkladů dobré praxe. Cílem
je ukázka úspěšných projektů
zrealizovaných subjekty v Jihočeském kraji,
které se zaměří na aktuální výzvy a priority
EU – oblast výzkumu, vývoje, inovací,
klimatu a digitalizace.
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2. září
Neformální jednání ministrů
odpovědných za politiku soudržnosti
Kongresové centrum Praha, 5. května
1640/65, 140 21 Praha 4
První část jednání bude věnována
orientační debatě o politice
soudružnosti, jakožto strategickému
nástroji pro rozvoj regionů a případných
dopadů na ně.
Druhý blok se bude věnovat roli
politiky soudržnosti při řešení dopadů
nepředvídatelných událostí, jakými byly
pandemická krize, válka na Ukrajině či
živelné katastrofy.

Jan Král
e-mail: Jan.Kral@mmr.cz

31. prosince
Ukončení předsednictví
České republiky

POLITIKA

SOUDRŽNO S TI
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f lexibilní

dlouhodobý
nástroj

pro všec h ny
regiony

KOMPLEXNÍ EVROPSKÁ
DATABÁZE

KOHESIO.EU

INSPIRUJTE SE

objevte projekty podpořené
z celé EU

seznamte se s projekty
podpořených z evropských
fondů v ČR

nabízející snadný a transparentní přístup
k aktuálním informacím o projektech
a příjemcích spolufinancovaných
z politiky soudržnosti EU.

MAPAPROJEKTU.CZ

interkativní mapa realizovaných
projektů

VÍCE NEŽ

PROJEKTY
NAPŘÍČ
EU

150 000 PROJEKTŮ
V ČESKÉ REPUBLICE

BYLO OD VSTUPU DO
EU SPOLUFINANCOVÁNO

DOOSAN ŠKODA POWER

BEZPEČNÉ POHRANIČÍ

rozvoj centra průmyslového
výzkumu v automotive

podpora spolupráce českých
a polských záchranářů

Politika soudržnosti má výjimečný
a nezastupitelný význam pro rozvoj
i spolupráci regionů.

Pro Evropu a Českou republiku
je klíčovým investičním
a inovačním nástrojem.

PERNINSKÉ RAŠELINIŠTĚ
obnova mokřadů
a přírodních památek

Politika soudržnosti se podílí
i na řešení změn klimatu
nebo spravedlivé transformaci.

VLAŠSKÝ DVŮR

revitalizace národní
kulturní památky

Přesto, že je schopná pružně reagovat
na neočekávané situace, jako přírodní katastrofy,
pomáhá zachovávat i kulturní dědictví.

LASERY HILASE

MÝDLÁRNA KOUKOL

vývoj světově unikátních
technologií

podpora zaměstnanosti
a návrat tradičních řemesel

Politika soudržnosti prokázala, že je vhodným
nástrojem pro snižování regionálních rozdílů
i podporu zaměstnávání znevýhodněných.

Investice z evropských fondů
významně rozvíjí kapacitu
pro vědu a výzkum.

POLI TIKA SOUDR ŽNOSTI
moderní, f lexibilní a dlouhodobý nástroj
pro vše chny regiony

ZACHOVEJME efektivní, flexibilní a dlouhodobý nástroj
pro

prosperující EVROPU .
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