
Josef Janů, radní Karlovarského kraje
Tomáš Trtek, první náměstek 
primátorky města Karlovy Vary
Petr Zahradník, ekonom, analytický tým 
České spořitelny; člen Evropského 
hospodářského a sociálního výboru
Miroslav Daněk, vrchní ministerský 
rada, Ministerstvo pro místní rozvoj
Jan Novotný, místopředseda 
představenstva Krajské hospodářské 
komory Karlovarského kraje

Jan Vitásek, vydavatel EURACTIV.cz

10.00-10.30 Úvodní komentáře panelistů 

10.30-12.00 Moderovaná diskuse s 

účastníky 

12.00-12.30 Občerstvení, networking

Registrujte se na caslavska@euractiv.cz

nebo na telefonním čísle 727 828 970

Partnerem diskuse je Česká spořitelna.

Evropská komise představila na přelomu loňského května a června svou
představu o budoucí podobě fondů, jejímž prostřednictvím bude EU v
letech 2021-2027 podporovat rozvoj regionů. Podle vládních odhadů by
ČR v příštím období mohla získat zhruba 20 miliard eur. Skutečný objem
je však stále předmětem jednání, stejně jako konkrétní podmínky, za
kterých bude možné fondy využívat. Na co by se měli čeští vyjednavači z
pohledu Karlovarského kraje zaměřit?

Odpovědi budeme hledat během diskusního setkání, které je určeno
zástupcům veřejné správy, sociálních partnerů a dalších stakeholderů a
které je současně příspěvkem do národní debaty o budoucí podobě
kohezní politiky po roce 2020.

Témata k diskusi:

• Vláda letos v únoru schválila návrh struktury operačních programů.
Ten počítá s šesti centralizovanými tematickými programy,
programem technické pomoci a programem přeshraniční
spolupráce. Nakolik je navrhovaná struktura z pohledu Kraje, měst,
obcí a podniků v Karlovarském kraji vyhovující?

• Podle představ Komise mají finanční prostředky z evropských fondů
směřovat do pěti prioritních oblastí. Nakolik je takové zacílení v
souladu s rozvojovými prioritami a potřebami Karlovarského kraje?
O jaké zacílení fondů by měla ČR usilovat? Zohledňují evropské
návrhy dostatečně specifické postavení transformačních regionů?

• Zásadní podíl financí má podle aktuálních návrhů využit na podporu
inovací, digitálních technologií a „zelené“ ekonomiky (až 75 % z celé
alokace ERDF). Do jaké míry bude veřejná správa a podniky v
Karlovarském kraji schopné tyto zdroje využít?

• Jak by měly evropské fondy vypadat z pohledu podniků v
Karlovarském kraji? Do jakých oblastí by měly fondy určené firmám
směřovat a jak by operační programy měly být nastavené?

• Jaký význam mají pro Karlovarský kraj přeshraniční programy a jak
by měly fungovat po roce 2020? Jaké jsou zkušenosti s přeshraniční
spoluprací z pohledu kraje, města, firem a neziskového sektoru?

Datum: 12. listopadu 2019 od 10.00 do 12.00

Místo: Krajský úřad Karlovarského kraje (Závodní 353/88, Karlovy Vary, 

budova A, zasedací místnost 218 A)

Diskusní setkání 
se stakeholdery pořádá 
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