
                                                                

 

POZVÁNKA  
 

na kulatý stůl 
 

Podvýboru pro regiony v transformaci VUZP Senátu PČR 

a 

Podvýboru pro regiony v transformaci VSR Poslanecké sněmovny PČR 

 

Saská cesta transformace 
 

termín konání: čtvrtek 15. září 2022 od 9:00 hod 

místo konání: Senát PČR, Jednací sál a Jičínský salonek 

příchod přes recepci A - pro vstup je nutný doklad totožnosti 

   

Program:  

  

9:00 hod – zahájení: 

předseda Podvýboru pro regiony v transformaci VUZP sen. Miroslav Balatka 

předseda Podvýboru pro regiony v transformaci VSR posl. Petr Liška  

  

9:05 – 9:45 hod – I. blok 

moderátor: sen. Miroslav Balatka  

 

řečníci: Jörg Huntemann, vedoucí sekce Strukturálního rozvoje Ministerstva pro  

             místní rozvoj Saska  

   Christian Weißling,  ředitel referátu Koordinace podpory a zemských opatření    

a referátu Vztahy ke Spolku a ostatním zemím a sestavování a rozvoj programu  

 

Výchozí stav – pohled na transformované území před transformací  

Harmonogram – časový plán příprav a realizace projektu transformace  

Nástroje – např. daňová zvýhodnění, podpora ekonomiky a podnikání, podpora 

municipalit  

Lidské zdroje – aktéři přípravy a následného průběhu transformace 

(národní/regionální)  

Finance – objemy finanční podpory transformace v průběhu času – národní zdroje, 

fondy EU  

Financování transformace v České republice (vyjádření zástupců Ministerstva 

financí ČR) 

 

 



 

 

 

 

9:45 – 10:00 hod diskuze 

  

10:00 - 10:30 hod -   coffee break (Jičínský salonek) 

- press point (předsálí Jednacího sálu) 

  

 

 

10:30 – 11:00 hod – II. blok 

moderátor: posl. Petr Liška 

 

řečníci: Jörg Huntemann, vedoucí sekce Strukturálního rozvoje Ministerstva pro     

místní rozvoj Saska  

Christian Weißling,  ředitel referátu Koordinace podpory a zemských opatření   

a referátu Vztahy ke Spolku a ostatním zemím a sestavování a rozvoj programu  

  

Slepé uličky – problémy a dílčí neúspěchy (opatření, která se neosvědčila, příčiny 

neúspěchu)  

Úspěšná opatření – aktivity a opatření, které se osvědčily (popis, hlavní efekty)  

Celkové výsledky a efekty – socioekonomická data území před transformací, v jejím 

průběhu  a v současnosti  

Problematika lokalit povrchové těžby  a lidských zdrojů z pohledu krajů 

(Karlovarský a Ústecký kraj) 

 

11:00 – 11:45 hod diskuse  

  

12:00 hod – ukončení kulatého stolu, závěrečné slovo předsedy Podvýboru pro regiony 

v transformaci sen. M. Balatky 

 

 

 

 

Jednání bude simultánně tlumočeno do němčiny. 

Pro vstup do Jednacího sálu je nutné předložit doklad totožnosti. 

Akci je možné sledovat on-line na www.senat.cz 

Vystupující souhlasí se zveřejněním svých příspěvků a vystoupení na této akci. 

 

Prosíme o potvrzení účasti e-mailem sarmanovak@senat.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je aktuální k: 14. 7. 2022  

http://www.senat.cz/
mailto:sarmanovak@senat.cz

