
 

 

 

 

 

 

Kulatý stůl k budoucnosti politiky 

soudržnosti po roce 2020 

18. července 2017, 10:00 – 14:00 

Ministerstvo pro místní rozvoj  

(Akademie veřejného investování – vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1) 

 

 



 

 

 

 

Anotace 
Kulatý stůl je pořádán Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti s přípravou budoucího 
programového období po roce 2020. Cílem tohoto Kulatého stolu je představit na širší 
platformě přínosy a dopady politiky soudržnosti, vliv geopolitických faktorů EU na budoucí 
směřování politiky soudržnosti a východiska možné pozice České republiky k podobě budoucí 
politiky soudržnosti. Dále bude diskutován možný vývoj v oblasti budoucího rozpočtu pro 
oblast politiky soudržnosti. Součástí Kulatého stolu bude také debata nad strategickým 
(věcným) směřováním možné podpory v České republice. Rovněž budou partneři 
informováni o připravovaných dalších krocích a milnících týkajících budoucí politiky 
soudržnosti. 
Kulatý stůl je určen partnerům na úrovni veřejné správy (tj. státní správy, krajů, měst 
a dalších územních partnerů), odborových, zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, 
akademické a expertní obce, neziskových organizací a dalších partnerů, kteří jsou buď přímo 
nebo zprostředkovaně zapojeni do implementace Evropských strukturálních a investičních 
fondů v České republice. 

Předběžný program 

Úvod: Kontext diskuse o budoucnosti politiky soudržnosti 

 Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů 
a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Zástupce MZV tbc. 

Panel 1: Východiska přípravy politiky soudržnosti po roce 2020 

 Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů 
a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů, Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR 

Panel 2: Rozpočtové a finanční aspekty politiky soudržnosti po roce 2020 

 Michal Částek, vedoucí oddělení Rozpočet EU, Ministerstvo financí ČR 

 Petr Zahradník, expert, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru  

 Aleš Chmelař, ředitel Odboru koordinace hospodářských politik EU, Úřad vlády ČR 

Panel 3: Strategické směřování podpory po roce 2020 

 Olga Letáčková, náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů 
a mezinárodních vztahů, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Petr Osvald, expert, vedoucí delegace ČR při Výboru regionů EU 

 Klára Dostálová, náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo 
pro místní rozvoj 

Shrnutí závěrů 


