
     

 

 

Strategické plánování a budoucnost kohezní politiky 

po roce 2020 
 

Konference zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a 

Slovenska), Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska  

Konferenci předchází setkání ministrů odpovědných za kohezní politiku zemí Visegrádské 

skupiny (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska), Bulharska, Chorvatska, Rumunska a 

Slovinska, za účasti komisařky Coriny Creţu, místopředsedy Výboru pro regionální rozvoj 

Evropského parlamentu Stanislava Polčáka a předsedy Výboru regionů Markku Markkuly. 

26. leden 2016 

Místo konání: Hotel Grandior, Praha 1, Na Poříčí 42   /   Tlumočení: AJ / ČJ 

13:00 Registrace 

14:00 Uvítací ceremonie (budoucí vize / perspektivy kohezní politiky) 

 Reflexe Společného prohlášení zemí V4+4 podepsaného na Ministerském setkání 

 Role kohezní politiky - současnost a budoucnost (z perspektivy členských států  
a institucí EU) 

- Hlavní aspekty kohezní politiky v minulosti, současnosti a budoucnosti 

- Vliv kohezní politiky na členské státy na evropské a národní úrovni 

- Implementace programového období 2014–2020 

- Nové výzvy týkající se splnění cílů kohezní politiky v budoucnosti  

 Diskuse 

Moderátorka: Olga Letáčková (náměstkyně ministryně pro řízení sekce NOK, MMR) 

Úvodní vystoupení ministryně pro místní rozvoj České republiky paní Karly Šlechtové 

Vystoupení jednotlivých ministrů zemí V4+4 

Vystoupení zástupce generálního ředitele pro regionální politiku pana Nicholase Martyna 

Vystoupení místopředsedy Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu  
pana Stanislava Polčáka 

Vystoupení předsedy Výboru regionů pana Markku Markkuly 



 

16:00 Přestávka na kávu 

16:30 Panel 1 “ESI fondy v letech 2014 – 2020 a nejlepší praxe” 

 Dopad kohezní politiky z perspektivy poslední dekády 

 Hlavní faktory ovlivňující současné programové období 2014–2020 

 Zkušenosti s přípravou Dohody o partnerství, operačních programů; první výzvy, 
územní dimenze 

 Efektivní implementace a klíčové faktory pro úspěšné využití Evropských 
strukturálních a investičních fondů 

 Diskuse 

Hlavní řečník a moderátor: D. Ahner (zvláštní poradce komisařky pro regionální rozvoj  
C. Creţu) 

Další řečníci: zástupci vybraných zemí V4+4 (ČR - O. Letáčková, MMR; zástupce 
Rumunska; zástupce Maďarska) 

Experti: E.  Unterwurzacher (ředitel jednotky pro operativní efektivitu a Střední Evropu, 
Generální ředitelství pro regionální rozvoj, Evropská komise); S. Polčák (místopředseda 
Výboru pro regionální rozvoj, Evropský parlament); P. Osvald (předseda národní delegace 
do Výboru regionů a 1. místopředseda Komise pro územní soudržnost); Z. Semorád 
(náměstek pro řízení sekce evropských programů, MMR); D. Jiránek (výkonný ředitel 
Svazu měst a obcí ČR) 

18:30 Shrnutí dne 

19:00 Večeře pro pozvané hosty 

27. leden 2016 - Konference 

Místo konání: Hotel Grandior, Praha 1, Na Poříčí 42   /   Tlumočení: AJ / ČJ 

9:30 Registrace 

10:00 Panel 2 “Strategické plánování jako faktor X pro efektivní řízení ESI fondů” 

 Fungování veřejné správy jako předpoklad efektivní realizace kohezní politiky 

 ESI fondy jako klíčový faktor úspěšné implementace dlouhodobých strategií 

řešících velké sociální problémy 

 Strategické dokumenty (a plánování obecně) jako klíčový faktor pro úspěšnou 

implementaci kohezní politiky – institucionální rovina, procesy, evaluace, příspěvek 

ESI fondů k plnění národních strategií, územní aspekty 

 Provázání kohezní politiky s dalšími politikami EU 

 Integrované přístupy v rozvoji území – nové nástroje v období 2014-2020 

 Diskuse 

Hlavní řečník a moderátor: B. Wauters (ředitel odpovědný za inovace, evaluace  

a metodologii ministerstva zaměstnanosti a sociální ekonomiky, Flandry, Belgie) 



 

Další řečníci: zástupci vybraných zemí V4+4 (ČR - V. Kváča, MMR; zástupce Polska; 

zástupce Slovinska; zástupce Chorvatska) 

Experti: Z. Kazatsay (zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství  

pro zaměstnanost, Evropská komise); V. Špidla (ředitel Odboru poradců a poradkyň 

předsedy vlády B. Sobotky, Úřad vlády); D. Koppitz (ředitel odboru regionální politiky, 

MMR) 

12:00 Oběd 

13:00 Panel 3 “Očekávané trendy a scénáře (včetně makroekonomického pohledu)  

po roce 2020” 

 Kohezní politika a budoucí trendy a scénáře vývoje 

 Strategické priority členských států V4+4 v kontextu kohezní politiky 

 Podmínky a specifické mechanismy ovlivňující zacílení a čerpání ESIF  

 Budoucnost kohezní politiky v kontextu víceletého finančního rámce 

 Budoucí role finančních nástrojů EU, role komunitárních programů a dalších přímo 

řízených fondů EU 

 Diskuse 

Hlavní řečník a moderátor: D. Ahner (zvláštní poradce komisařky pro regionální rozvoj  

C. Creţu) 

Další řečníci: zástupci vybraných zemí V4+4 (ČR - J. Gregor, MF; zástupce Bulharska; 

zástupce Slovenské republiky) 

Experti: A. Novakov (europoslanec, Bulharsko), J. Blažek (Univerzita Karlova);  

O. Letáčková (náměstkyně ministryně pro řízení sekce NOK, MMR), M. Havránek 

(Univerzita Karlova) 

15:00 Shrnutí konference a hlavní výstupy 

15:30 Neformální zakončení 


