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Zastřešujícím tématem konference, 
která se konala v Brožíkově sále Sta-
roměstské radnice v Praze, byly mož-
nosti a využití Evropských strukturál-
ních a investičních fondů v novém 
programovém období 2014–2020. 
Představitelé Ministerstva pro místní 
rozvoj, Evropské komise, Evropského 
parlamentu i Evropského investičního 
fondu účastníkům připomněli smysl 
kohezní politiky, její roli mezi ostatní-
mi politikami EU a důležitost myšlen-
ky sounáležitosti států Evropské unie.

Ministryně pro místní rozvoj Kar-
la Šlechtová v úvodu představila 
vize České republiky pro období 
2014–2020 a zdůraznila, že možnost 
setkávat se s dalšími představiteli je 
velmi inspirativní. „Už to, že jsme sou-
částí EU, nám dává mnoho příležitostí 
pro zlepšení životních podmínek. Je 
důležité celou situaci správně uchopit 
a tradičně – přiložit ruku k dílu. Musí-
me totiž také počítat s variantou, že 
po roce 2022 už žádné evropské fon-
dy nebudou,“ uvedla ministryně. 

Erich Unterwurzacher, ředitel sekce 
pro středí Evropu DG Regio, ve svém 
příspěvku pochválil Českou republiku 
za to, že v minulém programovém 
období smysluplně nakládala s ev-
ropskými dotacemi. Díky nim vzniklo 

na našem území více než 60 tisíc pro-
jektů. Mezi další řečníky patřili napří-
klad místopředseda vlády Slovenské 
republiky pro investice, Ľubomír Váž-
ny, nebo Stanislav Polčák, místopřed-
seda Výboru pro regionální rozvoj 
Evropského parlamentu. Mezi probí-
raná témata patřily oblasti finančních 
nástrojů nebo evaluace výsledků ko-
hezní politiky.

 

KONFERENCE „VIZE A VÝZVY“ PŘIPOMNĚLA 
SMYSL KOHEZNÍ POLITIKY

Konference se uskutečnila v Brožíkově sále na Staroměstské radnici

Na konci června uspořádalo MMR konferenci „Evropské fondy 2014–2020: Vize a výzvy“. 
Více než 100 účastníků si vyslechlo vize nového programového období z úst zástupců Mi-
nisterstva pro místní rozvoj, Evropského parlamentu a Evropské komise.

Na závěr vystoupila Olga Letáčková, 
náměstkyně pro řízení sekce NOK. 
Ve svém příspěvku zdůraznila, že ČR 
musí být brána jako plnohodnotná 
součást Evropské unie, kde nehraje 
jenom sama za sebe, ale za všechny 
státy. „Právě nyní, kdy Evropa čelí ná-
ročným úkolům, je důležité nezapo-
menout na to, proč jsme se stali sou-
částí Evropské unie,“ řekla náměstky-
ně Letáčková.


