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Na konci března navštívila Českou re-
publiku eurokomisařka pro regionální 
politiku Corina Creţu. Vedle návštěvy 
podpořených projektů zařadila do své-
ho programu také bilaterální schůzku 
s ministryní pro místní rozvoj, Karlou 
Šlechtovou a dalšími představiteli čes-
ké politické scény. Mezi hlavní témata 
jednání patřila problematika schvalo-
vání a příprava operačních programů, 

čerpání evropských fondů v novém pro-
gramovém období 2014–2020 a také ak-
tuální téma dočerpávání zbývajících pro-
středků z končícího období 2007–2013. 
Ve svém nabitém programu euroko-
misařka navštívila město Plzeň, které 
nese titul evropského hlavního města 
kultury pro rok 2015. Představitelé měs-
ta ukázali celé delegaci realizované pro-
jekty, které vznikly za podpory fondů EU. 

EUROKOMISAŘKA CORINA CREŢU 
NAVŠTÍVILA ČESKOU REPUBLIKU

Návštěva laserového centra ELI Beamlines a HiLase v Dolních Břežanech

Na konci března navštívila Českou republiku eurokomisařka pro regionální politiku Cori-
na Creţu. Během svého pobytu si prohlédla realizované projekty z fondů EU a také absol-
vovala jednání s předními politickými špičkami.

Předvedli například doplnění vodohos-
podářské infrastruktury na území města 
za 3,8 miliardy korun, vědecko-techno-
logický park za 485 milionů korun a dal-
ší investice. Samozřejmě se také věno-
vali tématu využití fondů EU v novém 
programovém období a projektům, do 
kterých bude možné investovat.
Corina Creţu navštívila laserová centra 
ELI Beamlines a HiLase v Dolních Bře-
žanech za doprovodu své delegace 
a také představitelů Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, Akademie 
věd ČR, Středočeského kraje a zástup-
ců laserového centra. Po prezentaci 
projektu se eurokomisařka podívala na 
místa budoucích experimentálních a la-
serových hal centra ELI Beamlines, které 
jsou stále ve výstavbě. Starosta Dolních 
Břežan Věslav Michalik seznámil euro-
komisařku s rozvojem regionu STAR 
(Science and Technology Advaced Re-
gion), který je z hlediska inovačního po-
tenciálu velmi atraktivní a představil vizi 
o propojení obcí Dolních Břežan, Hod-
kovic a Vestce v rámci specializovaných 
high-tech oborů (optika, biotechnolo-
gie, materiálové vědy). Projekt ELI Bea-
mlines a HiLase by měl být dokončen již 
letos na podzim a do roku 2017 budou 
všechna zařízení uvedena do provozu.


