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AKTIVITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ 
v oblasti kohezní politiky, územní agendy a rozvoje měst

V roce 2009 Evropa slaví 20. výročí pádu „železné opony“ a 5. výročí největšího 
rozšíření Evropské unie. Mimo jiné i z těchto důvodů si Česká republika zvolila jako 
své motto „Evropa bez bariér“ . 

Současná fi nanční krize a ekonomická stagnace je důvodem, proč Česká republika 
v rámci aktivit svého předsednictví v Radě EU prosazuje přijetí opatření, která by 
měla vést k oživení evropské ekonomiky a na nichž se shodli představitelé států 
na summitu EU v prosinci 2008 v Bruselu. V oblasti kompetencí Ministerstva pro 
místní rozvoj se jednalo o novelizaci tří nařízení (1080/2006, 1081/2006 
a 1083/2006) upravujících podmínky čerpání strukturálních fondů. Cílem těchto 
novelizací je urychlení čerpání prostředků a rozšíření okruhu uznatelných nákladů 
o investice do zateplování bytového fondu. Česká republika vedla jednání 
s Evropským parlamentem tak, aby se podařilo dosáhnout shody co nejdříve 
a schválené změny vstoupily v platnost během května 2009, což se podařilo. 
Otázka času byla v tomto případě pro realizátory projektů klíčová; zejména 
v případě uvolnění zálohových plateb v roce 2009.

Kromě této aktuální priority vyplývající z nutnosti rychlé reakce EU na současnou 
ekonomickou situaci, má Česká republika také dlouhodobější priority. Již v loň-
ském roce připravila, společně s Francií a Švédskem, 18 měsíční program tzv. tria 
předsednických států, který byl výchozím dokumentem při stanovení priorit 
předsednictví České republiky. První významnou prioritou Ministerstva pro místní 
rozvoj je pokračování v evropské diskusi o budoucnosti kohezní politiky po roce 
2013. Tato politika patří jak významem, tak svým objemem fi nančních prostředků 
mezi nejdůležitější společné evropské politiky. Měla by splňovat nároky kladené 
na moderní politiky 21. století a současně zohledňovat primární cíl vycházející 
ze Smlouvy, kterým je snižování rozdílů mezi regiony a členskými státy. Součástí 
této priority je i debata o hladkém průběhu realizace programového období 
2007–2013 a o úspěšném ukončení programů z období 2000–2006, zejména 
výměnou informací, zkušeností, příkladů dobré praxe i shromážděním a projedná-
ním námětů na zjednodušení některých částí implementačního procesu.

Druhou prioritou českého předsednictví je využití ukončení veřejné diskuse 
o konceptu územní soudržnosti, která byla zahájena zveřejněním Zelené knihy 
o územní soudržnosti v říjnu 2008, k poskytnutí platformy pro diskusi politickou. 
Česká republika se během aktivit souvisejících s aspektem územní soudržnosti 
zaměřuje především na výměnu zkušeností s integrovaným přístupem k rozvoji 
území, včetně rozvíjení partnerství měst a venkova. Česká republika tím také 



navázala na aktivity francouzského předsednictví, které vyvrcholily jednáním 
ministrů na jejich neformálním setkání v Marseille. České předsednictví k debatě 
k územní soudržnosti využívá především neformálních uskupení a zorganizovalo 
konferenci, která byla, kromě budoucnosti kohezní politiky, věnována také územní 
agendě. Na jednání ministrů pro regionální politiku  pak Česká republika přivítala-
přivítala informaci Evropské komise o prvních poznatcích vyplývajících z veřejné 
debaty o Zelené knize a poskytlaposkytla tím prostor pro politickou diskusi 
ministrů. 

Třetí prioritou ministerstva během českého předsednictví je pokračování v realiza-
ci závazků vyplývajících z Územní agendy EU a Lipské charty, které byly přijaty 
během německého předsednictví v květnu 2007 a posléze rozpracovány do 
podoby „1. akčního programu o územní soudržnosti“ schváleného v listopadu 2007 
za portugalského předsednictví. Česká republika se ve spolupráci s Evropskou 
komisí, členskými státy a partnery věnuje rozpracování tématu vztahů město-
venkov, diskusi o principu integrovaného přístupu, o polycentrickém rozvoji 
a o prohlubování vícestupňového řízení. Byla také připravena průběžná zpráva 
o plnění 1. akčního programu. 

Z výše uvedených priorit a cílů vycházejí jednotlivé akce českého předsednictví, 
prezentované v této brožuře a připravované Ministerstvem pro místní rozvoj, 
na jejichž přípravě se partnersky podílí jak národní, tak regionální a místní úroveň.
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DUBEN

Dny regionů České republiky: 
„Znalostní regiony 

a Lisabonská strategie“

Konference „Uplatnění politik 
architektury – nová očekávání“

Neformální jednání ministrů 
odpovědných 

za regionální rozvoj

Poradní výbor ESPON 2013

ESPON 2013 – „Info day“

BŘEZEN

Druhá koordinační schůzka delegátů 
zemí EU před jednáním 

22. řídící rady programu OSN 
pro lidská sídla UN-HABITAT

Ad hoc pracovní setkání expertů
pro kohezní politiku

Výjezdní zasedání výboru regionů

Monitorovací výbor ESPON 2013

Zasedání kontaktních míst ESPON 2013

Jednání generálních ředitelů 
za účelem projednání návrhu 

závěrů jednání ministrů 

Dny regionů České republiky: 
„Workshop cestovního ruchu a lázeňství“

Mezinárodní konference 
„Budoucnost kohezní politiky“

Konference OECD ministrů 
pro regionální rozvoj

Jednání 22. řídící rady Programu OSN 
pro lidská sídla UN-HABITAT

Dny regionů České republiky, 

Kalendář akcí

ČESKÁ REPUBLIKA
Celková plocha: 78 866 km2 Celková délka hranic: 22 902 km

Počet obyvatel: 10 424 926 (k 30. 6. 2008) Hustota obyvatelstva: cca 130/km2

Vládní systém: republika

Administrativní rozdělení: 6 249 obcí, 13 regionů + hlavní město Praha

Struktura národů: 90,4 % Čechů, 3,7 % Moravanů, 3 % Romů, 
1,9 % Slováků, 0,1 % Slezanů, 0,5 % Poláků, 0,4 % Němců

Náboženská struktura: 59 % bez vyznání, 26,8 % římských katolíků, 
4,2 % protestantů, počet vyznavačů ostatních církví je nepatrný 

Ofi ciální jazyk: čeština Měna: česká koruna Hlavní město: Praha

Mezinárodní zkratka: CZ Internetová doména: .cz  
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ČERVEN

Monitorovací výbor
ESPON 2013

Seminář ESPON

Zasedání kontaktních míst ESPON 2013

Setkání Pracovní skupiny
městského rozvoje UDG

Mezinárodní konference 
„Průmysl cestovního ruchu: 

Výzvy zaměstnanosti a trhu práce““

Neformální pracovní setkání „Housing 
Focal Points“

Neformální setkání Pracovní skupiny 
Rady EU pro strukturální opatření – B5

Setkání high-level expertů
pro kohezní politiku

Jednání pracovní skupiny 
pro Chorvatsko a FYROM

KVĚTEN

Jednání COTER – komise Výboru regionů 
pro územní soudržnost  

ICT – Informační a komunikační 
technologie

Zasedání monitorovací výboru
INTERREG IVC

Setkání vrchních ředitelů 
k projednání „1. akčního programu 

Územní agendy EU“

Monitorovací výbor URBACT I + II

Jednání COCOF výboru
pro koordinaci fondů

Jednání pracovní skupiny 
pro Chorvatsko a FYROM

Karlovy
Vary

Mariánské
Lázně

Plzeň

Tábor

Olomouc

Praha

Kalendář akcí
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Přehled akcí

Akce organizované

Ministerstvem pro místní rozvoj 

České republiky 
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DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO

10. března 2009 Ad hoc pracovní setkání expertů pro kohezní politiku Praha

20. března 2009 Ad hoc pracovní setkání expertů pro bytovou politiku Praha

25. března 2009 Setkání vrchních ředitelů k projednání návrhu
komuniké ministrů 

Praha

26. a 27. března 2009 Mezinárodní konference „Budoucnost kohezní politiky“ Praha

23.  a 24. dubna 2009 Neformální jednání ministrů odpovědných 
za regionální rozvoj

Mariánské 
lázně

14.–15. května 2009 Zasedání monitorovacího výboru INTERREG IVC Praha

18. května 2009 Setkání vrchních ředitelů k projednání 
„1. akčního programu Územní agendy EU“

Praha

20. května 2009 Monitorovací výbor URBACT I + II Praha

2. června 2009 Monitorovací výbor ESPON 2013 Praha

3. a 4. června 2009 Seminář ESPON Praha

5. června 2009 Zasedání kontaktních míst ESPON 2013 Praha

9. června 2009 Setkání Pracovní skupiny městského rozvoje UDG Praha

10. a 11. června 2009 Mezinárodní konference „Průmysl cestovního ruchu: 
Výzvy zaměstnanosti a trhu práce“

Praha

23. června 2009 Setkání high-level expertů pro kohezní politiku Brusel

24. června 2009 Neformální pracovní setkání „Housing Focal Points“ Praha

24.–27. června 2009 Neformální setkání Pracovní skupiny Rady EU 
pro strukturální opatření – B5

Plzeň

Přehled akcí

7
MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

České republiky



1 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Ad hoc pracovní setkání expertů
pro kohezní politiku

Co Pracovní setkání organizované pro jednání expertů nad 
náměty pro komuniké ministrů

Kdy 10. března 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Projednání námětů pro komuniké ministrů 

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci ministerstev, do jejichž kompetence patří kohezní 
politiky

Více informací Účast i zástupce Evropské komise (DG Regio)
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2

Setkání expertů pro bytovou politiku

Co  Setkání expertů pro bytovou politiku

Kdy 20. března 2009

Kde Praha 

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Projednání možnosti zahrnutí podpory sociálního bydlení 
do budoucí kohezní politiky 

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci ministerstev, do jejichž kompetence 
patří bytová politika

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Setkání generálních ředitelů
k projednání návrhu komuniké ministrů

Co Setkání vrchních ředitelů ministerstev odpovědných 
za regionální politiku

Kdy 25. března 2009 

Kde Praha – palác Žofín

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Příprava na neformální setkání ministrů 

Cílová skupina 
a účastníci

Ředitelé / experti, 70–100 účastníků – zástupci Evropské 
komise a další partneři

Více informací Akce je platformou pro debatu nad návrhem komuniké 
ministrů; po pracovním jednání následuje konference 
o kohezní politice a územní soudržnosti (26.–27. března) 

3 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Mezinárodní konference
„Budoucnost kohezní politiky EU“ 

Co Mezinárodní konference „Budoucnost kohezní politiky EU“

Kdy 26. a 27. března 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Výměna přístupů k hlavním principům a cílům 
budoucí kohezní politiky
Prezentace zkušeností s realizací kohezní politiky
a integrovaným místním rozvojem 

Cílová skupina 
a účastníci

Národní delegace, Evropská komise, Evropský parlament, 
Výbor regionů, Evropská investiční banka, zástupci OECD, 
zástupci regionů a obcí, zástupci sdružení, akademici a jiní 
odborníci,* celkem asi 200 účastníků 

Více informací Akce je platformou pro odbornou debatu o různých aspektech 
kohezní politiky, územního rozvoje, o vztazích mezi městem 
a venkovem apod.
Další informace: http://www.mmr.cz 

Program:

26. březen – kohezní politika – zkušenosti z minulosti a hlavní zásady 
a cíle budoucí kohezní politiky, 
27. březen – Integrovaný místní rozvoj

* Budou představeny výsledky některých studií a analýz i příklady dobrých postupů.

4Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Neformální jednání ministrů
odpovědných za regionální rozvoj 

Co Neformální jednání ministrů pro regionální rozvoj 

Kdy 22. –24. dubna 2009

Kde Mariánské Lázně 

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Výměna názorů na hlavní principy a cíle budoucnosti kohezní 
politiky, prezentace předběžných výstupů veřejné debaty 
o Zelené knize o územní soudržnosti

Očekávané 
výstupy

Komuniké ministrů

Cílová skupina 
a účastníci

Ministři – národní delegace členských států EU, delegace 
ostatních zemí (kandidátské země, země EFTA), Evropská 
komise, Evropský parlament, Výbor regionů, Evropská 
investiční banka, zástupci OECD, celkem asi 150 účastníků

Více informací Akce je platformou pro politickou debatu o různých aspektech 
kohezní politiky
Další informace: http://www.mmr.cz    www.marianskelazne.cz

Program: 23. dubna – kohezní politika – zkušenosti z minulosti 
a hlavní zásady a cíle budoucího rozvoje, 24. dubna – integrovaný 
místní rozvoj včetně územní agendy 

5 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Zasedání Monitorovacího výboru
INTERREG IVC 

Co Jednání Monitorovacího výboru OP INTERREG IVC

Kdy 14.–15. května 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Diskuse o aktuálních otázkách týkajících se 
operačního programu

Očekávané 
výstupy

Zlepšení řízení programu 

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci členských států EU a ředitelé / odborníci 
z partnerských států, členové Monitorovacího výboru, 
zástupci řídícího orgánu a technického sekretariátu operačního 
programu a Evropské komise, celkem asi 90 účastníků 

Více informací www.mmr.cz

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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7 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Setkání vrchních ředitelů
k projednání plnění

„1. akčního plánu programu
Územní agendy EU“

Co Setkání vrchních ředitelů ministerstev odpovědných 
za Územní agendu

Kdy 18. května 2009

Kde Praha, KCP

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Monitorování pokroku při implementaci AP1, projednání 
naplňování Lipské charty a prezentace Zprávy o pokroku 

Očekávané 
výstupy

Projednání zprávy

Cílová skupina 
a účastníci

Ředitelé / experti, 2 osoby za členský stát + zástupce 
Evropské komise + případně další partneři 

Více informací www.mmr.cz
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Monitorovací výbor URBACT I + II

Co Monitorovací výbor URBACT I a URBACT II

Kdy 20. května 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Diskuse o nové výzvě pro předkládání návrhů

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci jednotlivých států EU
a partnerských států 

Více informací http://urbact.eu 

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Zasedání monitorovacího výboru 
ESPON 2013 

Co Jednání monitorovacího výboru OP ESPON 2013 

Kdy 2. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
a Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Cíl Projednání realizace a aktuálních otázek týkajících se 
operačního programu 
Program připravuje Koordinační jednotka ESPON 

Očekávané 
výstupy

Zlepšení řízení programu

Cílová skupina 
a účastníci

Národní zástupci a zástupci partnerských států, členové 
Monitorovacího výboru, zástupci řídícího orgánu, Koordinační 
jednotky a Evropské komise, asi 50 účastníků

Více informací http://www.espon.eu 

9 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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SEMINÁŘ ESPON 2013

Co Seminář na téma „Možnosti regionálního rozvoje v době 
světového  hospodářského úpadku“

Kdy 3. a 4. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
a Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Cíl Diskuse nad dopady ekonomické a fi nanční krize na rozvoj 
evropských regionů. Představení výsledků teritoriálního 
výzkumu v rámci ESPON.

Očekávané 
výstupy

Posílení povědomí o dynamice teritoriálního rozvoje 
a udržitelném a vyváženém teritoriálním rozvoji v EU 
a sousedních zemích. Současný a budoucí vývoj regionů 
a územní soudržnosti. 

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci Evropské komise, zástupci OECD, zástupci DG Regio, 
národní delegace, výzkumné organizace a zástupci veřejné 
správy, celkem asi 200 účastníků 

Více informací Ve světle globální ekonomické a fi nanční krize se bude 
diskutovat (v plénu i na workshopech) nad výzvami 
regionálního rozvoje a možnostmi, které budou založeny na 
využití dosažených výsledků výzkumů z programu ESPON. 
Akce poslouží jako základ pro výměnu zkušeností a navázání 
vzájemné spolupráce veřejné a výzkumné sféry a nabídne 
účastníkům a zainteresovaným stranám příležitost získat 
informace o situaci v regionech EU a řešení problémů 
spojených s hospodářským útlumem. 
Strukturu programu připravuje Koordinační jednotka OP 
ESPON 2013. Program bude zahrnovat prezentaci výsledků 
výzkumu zemí EU a sousedních území, trendů, výzev, 
perspektiv a scénářů. 
Další informace: http://www.espon.eu

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Zasedání kontaktních míst ESPON 2013 

Co Jednání kontaktních míst programu ESPON 2013 

Kdy 5. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 
a Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Cíl Projednání činnosti kontaktních míst ESPON 2013, 
které řídí Koordinační jednotka operačního programu

Očekávané 
výstupy

Zlepšení kvality a intenzity činnosti

Cílová skupina 
a účastníci

Národní kontaktní místa, zástupci řídícího orgánu 
a Koordinační jednotky OP ESPON 2013 a Evropské komise, 
asi 50 účastníků

Více informací Akce se zaměří na úlohu kontaktních míst 
v rámci operačního programu
Další informace: http://www.espon.eu

11 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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12

Zasedání Pracovní skupiny
městského rozvoje (UDG)

Co Pracovní jednání: Setkání Pracovní skupiny
městského rozvoje (Urban Development Group)

Kdy 9. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Řízení a monitorování pokroku při implementaci AP1, 
naplňování Lipské charty

Očekávané 
výstupy

Navázání na jednání z 4. února 2009

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci členských států v UDG,
Evropské komise a EIB na pracovní úrovni

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Konference „Průmysl cestovního ruchu:
Výzvy zaměstnanosti a trhu práce“ 

Co Mezinárodní konference o zaměstnanosti a pracovním trhu 
ve vztahu k cestovnímu ruchu 

Kdy 10. a 11. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Prezentace trendů v oblasti rozvoje pracovního trhu 
ve vztahu k cestovnímu ruchu a pracovnímu prostředí 
v Evropě 

Očekávané 
výstupy

Konference poskytne příležitost vyměnit si názory 
a zkušenosti na vybraná témata 

Cílová skupina 
a účastníci

Členské země, Evropská komise, zástupci Generálního 
ředitelství pro podnikání a průmysl, zástupci mezinárodních 
organizací, vysokoškolští profesoři a ostatní odborníci,* 
celkem 110 účastníků 

Více informací Cílem konference je projednat na evropské úrovni nové
výzvy v oblasti cestovního ruchu z hlediska pracovního trhu 
a zaměstnatelnosti v členských státech EU.
Další informace: http://www.mmr.cz 

* Budou představeny výsledky některých studií a analýz i příklady dobrých postupů.

13 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Neformální pracovní setkání
„Housing Focal Points“ 

Co Neformální pracovní jednání 
„Kontaktních míst pro oblast bydlení“

Kdy 24. června 2009

Kde Praha

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Projednání a výměna informací o bytové politice, 
o přípravě implementace nových podmínek pro zateplování 
bytového fondu a o veřejné podpoře 

Očekávané 
výstupy

Diskuse a výměna informací

Cílová skupina 
a účastníci

Generální ředitelé /odborníci, zástupci Evropské komise,
celkem asi 70 účastníků 

Více informací Akce je platformou pro odbornou debatu o otázkách veřejné 
podpory. 

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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15 Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Neformální setkání Pracovní skupiny
Rady EU pro strukturální opatření – B5

Co Neformální setkání Pracovní skupiny Rady EU 
pro strukturální opatření – B5

Kdy 24.–27. června 2009

Kde Plzeň

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Během předsednictví MMR předsedá této pracovní skupině 
a řídí její jednání 

Cílová skupina 
a účastníci

Členové pracovní skupiny – zástupci členských zemí EU, 
Evropská komise – DG Regio

Více informací www.mmr.cz
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Setkání high-level expertů
pro kohezní politiku

Co Setkání high-level expertů pro kohezní politiku

Kdy 23. června 2009

Kde Brusel

Organizátor Evropská komise
a Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Cíl Budoucí podoba a cíle kohezní politiky EU 
je jednou z národních priorit 

Cílová skupina 
a účastníci

Země EU – zástupci Evropské komise, 
Evropského parlamentu, a zástupci akademické sféry  

Akce organizované
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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Akce organizované

jinými subjekty

Přehled akcí
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DATUM NÁZEV AKCE MÍSTO

4. března 2009 Druhá koordinační schůzka delegátů 
zemí EU před jednáním 22. řídící rady 
programu OSN pro lidská sídla UN-
HABITAT

Brusel

5. a 6. března 2009 Výjezdní zasedání výboru regionů – 
„Summit regionů a měst“

Praha

17. března 2009 Monitorovací výbor ESPON 2013 Brusel

18. března 2009 Zasedání kontaktních míst ESPON 2013 Brusel

25. března 2009 Dny regionů České republiky: 
Seminář „Workshop cestovního ruchu 
a lázeňství“

Brusel

30. a 31. března 2009 Konference OECD ministrů 
pro regionální rozvoj

Paříž

30. března – 4. dubna 2009 Jednání 22. řídící rady Programu OSN 
pro lidská sídla UN-HABITAT

Nairobi

31. března 2009 Dny regionů České republiky, 
Seminář, „Konference na téma 
přeshraniční spolupráce“

Brusel

1. dubna 2009 Dny regionů České republiky: 
„Znalostní regiony 
a Lisabonská strategie“

Brusel

17. a 18. dubna 2009 Konference „Uplatnění politik 
architektury – nová očekávání“

Praha

28. dubna 20009 Poradní výbor ESPON 2013 Brusel

29. dubna 20009 ESPON 2013 – „Info day“ Brusel

4.–5. května 2009 Jednání COTER – komise Výboru 
regionů pro územní soudržnost  

Tábor

14. května 2009 ICT – Informační a komunikační 
technologie

Olomouc

v průběhu května 2009 Jednání pracovní skupiny 
pro Chorvatsko a FYROM

Brusel

28. a 29. května 2009 Jednání COCOF výboru
pro koordinaci fondů

Praha

29. června – 1. července 2009 Konference evropských výzkumníků 
v oblasti bydlení – European Network 
for Housing Research ENHR 2009

Praha

Přehled akcí
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1 Akce organizované jinými subjekty

Druhá koordinační schůzka delegátů 
zemí EU před jednáním 22. Řídící rady 

Programu OSN pro lidská sídla
(UN-HABITAT)

Co Druhé koordinační jednání zástupců členských států 
za účelem přípravy koordinace EU na 22. zasedání 
Řídící rady Programu pro lidská sídla OSN (UN-HABITAT)
Pracovní skupina pro přípravu mezinárodních konferencí 
o rozvoji (C31)

Kdy 4. března 2009

Kde Brusel

Organizátor Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 

Cíl Projednání úlohy EU a účasti na 22. zasedání 
Řídící rady UN-HABITAT

Očekávané 
výstupy

Schválení přípravného procesu a předběžné dohody 
o dostupných návrzích rezolucí

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci členských států
Asi 70 účastníků 

Více informací http://www.unhabitat.org  http://www.uur.cz 
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Výjezdní zasedání Výboru regionů
„Summit regionů a měst“

2

Co Jednání Výboru regionů

Kdy 5. a 6. března 2009

Kde Praha

Organizátor Hlavní město Praha / Výbor regionů

Cíl Diskuse a výměna zkušeností, příprava konečné verze 
rezoluce pro jarní zasedání Rady

Očekávané 
výstupy

Lisabonské cíle, budoucí zacílení kohezní politiky 
a její zavádění, on-line TV debata

Cílová skupina 
a účastníci

Celkem asi 800 účastníků – vysocí představitelé Evropských 
regionů a měst, národních vlád a nejvyšší představitelé 
Evropské komise a Evropského parlamentu, média 

Více informací  http://www.Prahasummit2009.eu 

Akce organizované jinými subjekty
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Monitorovací výbor ESPON 2013 

Co Monitorovací výbor ESPON 2013 

Kdy 17. března  2009

Organizátor Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Kde Brusel

Cíl Projednání realizace a aktuálních otázek týkajících se 
operačního programu
Program řídí Koordinační jednotka programu ESPON 2013 

Očekávané 
výstupy

Závěry předsednictví

Cílová skupina 
a účastníci

Národní zástupci a zástupci partnerských států, zástupci 
Evropské komise, asi 50 účastníků

Více informací http://www.espon.eu 

3 Akce organizované jinými subjekty
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Zasedání kontaktních míst ESPON 2013 

Co Jednání kontaktních míst programu ESPON 2013 

Kdy 18. března  2009

Organizátor Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Kde Brusel

Cíl Projednání aktuálních otázek týkajících se 
národních kontaktních míst

Očekávané 
výstupy

Závěry předsednictví

Cílová skupina 
a účastníci

Národní kontaktní místa
Zástupci Evropské komise
Asi 50 účastníků

Více informací Akce se zaměří na úlohu kontaktních míst v rámci 
operačního programu
Další informace: http://www.espon.eu

4Akce organizované jinými subjekty
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Dny regionů České republiky:
„Workshop cestovního ruchu a lázeňství“

5

Co    Platforma pro meziinstitucionální a mezinárodní diskusi 
o rozvoji cestovního ruchu

Kdy 25. března 2009

Kde Výbor regionů – Brusel

Organizátor České regiony (síť českých regionů v Bruselu)

Cíl Tato akce se stane platformou pro výměnu informací 
o přijímání, zavádění a fi nancování politiky obchodní podpory 
v oblasti cestovního ruchu a lázeňství 

Očekávané 
výstupy

Zpráva

Cílová skupina 
a účastníci

Regiony, instituce EU, experti, odborní pracovníci

Více informací www.czechreg.eu

Akce organizované jinými subjekty
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Konference OECD ministrů
pro regionální rozvoj

6

Co Konference OECD o regionálním rozvoji

Kdy 30. a 31. března 2009

Kde Paříž

Organizátor OECD

Cíl Výměna názorů členských států OECD 
v oblasti regionálního rozvoje a jeho podpory 

Očekávané 
výstupy

Budoucí forma kohezní politiky EU 

Cílová skupina 
a účastníci

Národní delegace, odborníci

Více informací http://www.oecd.org 

Akce organizované jinými subjekty
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2. jednání 22. Řídící rady Programu OSN 
pro lidská sídla (UN-HABITAT)

7

Co 22. jednání Řídící rady Programu OSN pro lidská sídla
(UN-HABITAT)

Kdy 30. března – 3. dubna 2009

Kde Nairobi, Keňa

Organizátor Kancelář Programu OSN pro lidská sídla (UN-HABITAT)

Cíl UN-HABITAT je Program OSN pro lidská sídla. Posláním 
programu, který má mandát Valného shromáždění OSN, 
je podporovat rozvoj společensky a ekologicky udržitelných 
lidských sídel a dosažení přiměřeného přístřeší pro všechny. 
Hlavním dokumentem, který defi nuje mandát organizace, je 
Vancouverská deklarace o lidských sídlech, Agenda Habitat, 
Istanbulská deklarace o lidských sídlech, Deklarace 
o městech a jiných lidských sídlech v novém tisíciletí 
a rezoluce 56/206

Očekávané 
výstupy

Schválení rezolucí a zprávy ze zasedání 

Cílová skupina 
a účastníci

Národní delegace, Česká republika jako předsednická země 
bude koordinovat postupy a vyjádření jménem EU, zástupci 
neziskových organizací, celkem několik set účastníků

Více informací Akce bude zaměřena na udržitelný rozvoj měst
Více informací na:
http://www.unhabitat.org http://www.uur.cz 

Akce organizované jinými subjekty
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Dny regionů České republiky
“Konference na téma

přeshraniční spolupráce“ 

8

Co    Celodenní konference se 2 zasedáními: Úloha CBC* v rámci 
kohezní politiky a využití EGTC** v rámci CBC

Kdy 31. března 2009

Kde Výbor regionů – Brusel

Organizátor České regiony (síť českých regionů v Bruselu)

Cíl Tato konference se zaměří na úlohu přeshraniční spolupráce 
v rozvoji evropských hraničních regionů a její postavení 
v rámci budoucího rozvoje kohezní politiky 
(včetně využití EGTC)

Očekávané 
výstupy

Zápis z jednání konference

Cílová skupina 
a účastníci

Evropská komise, Evropský parlament, Výbor regionů, 
evropské regiony, zástupci místních vlád, odborníci zaměřující 
se na hraniční regiony EU, instituce EU, stálá zastoupení, 
vysokoškolští profesoři, experti, odborníci

Více informací www.czechreg.eu 

*   přeshraniční spolupráce

** Evropské sdružení pro územní spolupráci

Akce organizované jinými subjekty
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Dny regionů České republiky
„Znalostní regiony a Lisabonská strategie“

9

Co    Platforma pro prezentaci dobrých příkladů 
v sektoru výzkumu a vývoje v České republice 

Kdy 1. dubna 2009

Kde Výbor regionů – Brusel

Organizátor České regiony (síť českých regionů v Bruselu)

Cíl Inovační potenciál je jednou z nejsilnějších oblastí České 
republiky a díky podpoře Evropských společenství jsou 
regiony aktivními hráči v sektoru výzkumu a vývoje. 

Očekávané 
výstupy

Zpráva

Cílová skupina 
a účastníci

Regiony, instituce EU, akademici, odborníci

Více informací www.czechreg.eu

Akce organizované jinými subjekty
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10

Konference
„Uplatnění politik architektury –

nová očekávání“

Co    Konference o různých formách politiky architektury v EU, 
jejich pozice v rámci právního rámce a specifi cké příklady 
jejich uplatnění ve společnosti 

Kdy 17. a 18. duben 2009

Kde Praha

Organizátor Česká komora architektů a EFAP – Evropské fórum politik 
architektury – neformální síť různých institucí z členských 
států EU 

Cíl Diskuse o architektuře, územním rozvoji, stavebním zákonu 
a předpokladech profese architekta v rámci EU 
Vize a zkušenosti v této oblasti 

Očekávané 
výstupy

Odborná debata, závěry a doporučení předsednictví 
Deklarace o udržitelném rozvoji sídel a architektury 

Cílová skupina 
a účastníci

Odborníci

Více informací Cílem politik architektury je podpořit vysokou kvalitu 
architektury měst a vesnic a posílit povědomí o významu 
vysoce kvalitní výstavby pro rozvoj celé společnosti
Další informace: http://www.cka.cc 

Akce organizované jinými subjekty
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11 Akce organizované jinými subjekty

Poradní výbor ESPON 2013

Co Poradní výbor ESPON 2013 

Kdy 28. dubna  2009

Kde Brusel

Organizátor Koordinační jednotka ESPON v Lucembursku

Cíl Projednání realizace a aktuálních otázek týkajících se 
operačního programu 
Program řídí Koordinační jednotka programu ESPON 2013 

Očekávané 
výstupy

Závěry předsednictví

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci jednotlivých států EU a partnerských států, 
odborníci, zástupci Řídícího orgánu a Evropské komise

Více informací http://www.espon.eu 
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ESPON 2013 – „Info Day“

Co ESPON 2013 – „Info Day“ 

Kdy 29. dubna  2009

Kde Brusel

Organizátor ESPON 

Cíl Projednání aktuálních otázek týkajících se budoucích výzev

Očekávané 
výstupy

Informace o činnosti operačního programu pro potenciální 
žadatele a zainteresované subjekty

Cílová skupina 
a účastníci

Zástupci jednotlivých států EU a partnerských států, 
odborníci, zástupci Řídícího orgánu a Evropské komise

Více informací Akce se zaměří na úlohu kontaktních míst 
v rámci operačního programu
Další informace: http://www.espon.eu

Akce organizované jinými subjekty
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13 Akce organizované jinými subjekty

Jednání COTER
(Komise pro územní soudržnost 

Výboru regionů)

Co Externí jednání COTER Komise pro územní soudržnost 
Výboru regionů

Kdy 4.–5. května 2009

Kde Tábor  

Organizátor Jihočeský kraj, Výbor regionů

Cíl Příprava návrhů stanovisek Výboru regionů

Očekávané 
výstupy

Návrhy stanovisek

Cílová skupina 
a účastníci

Členové Výboru regionů

Více informací www.southbohemia.eu/CZ-PRES
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14

ICT – Informační a komunikační 
technologie

Co Konference, kulaté stoly, jednání a prezentace

Kdy 14. května 2009

Kde Olomouc  

Organizátor Olomoucký kraj ve spolupráce s Evropskou komisí 

Cíl Představení stavu techniky a výzkumných činností v oblasti 
strategie ITC týkající se ochrany údajů a práv občanů EU 
a jejich záležitostí. Evropská komise objasní priority 
7. Rámcového programu pro tuto oblast; 
výzkumní pracovníci a odborníci představí programy, 
na kterých pracují a které plánují

Očekávané 
výstupy

Smlouvy s partnery, návrhy projektů, zprávy, 

Cílová skupina 
a účastníci

Regiony, instituce EU, univerzity, výzkumná centra, 
malé a střední podniky, odborníci

Více informací www.olomoucregioninbrussels.eu  

Akce organizované jinými subjekty
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Jednání pracovní skupiny
pro Chorvatsko a FYROM

Co Jednání pracovní skupiny pro Chorvatsko a FYROM

Kdy během května 2009

Kde Brusel

Organizátor Výbor regionů

Cíl Projednání aspektů souvisejících o budoucím rozšíření EU

Cílová skupina 
a účastníci

Členové pracovní skupiny

15 Akce organizované jinými subjekty
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Jednání COCOF
výboru pro koordinaci fondů

Co Jednání Výboru pro koordinaci fondů 

Kdy 28.– 29. května 2009

Kde Praha

Organizátor Evropská komise

Cíl Diskuse o realizaci operačních programů

Očekávané 
výstupy

Výměna informací

Cílová skupina 
a účastníci

Delegace členských států, odborníci

16Akce organizované jinými subjekty
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Konference evropských výzkumníků 
v oblasti bydlení – European Network 
for Housing Research – ENHR 2009

Co Konference evropských výzkumníků v oblasti bydlení – 
European Network for Housing Research – ENHR 2009

Kdy 29. června –1. července 2009

Kde Praha

Organizátor Sociologický ústav Akademie Věd České republiky 
a Vysoká škola ekonomická

Cíl Výměna informací o bytové politice, diskuse na téma 
rozvoje měst 

Očekávané 
výstupy

Diskuse a výměna informací

Cílová skupina 
a účastníci

Odborníci a vědci

Více informací http://www.enhr2009.cz

17 Akce organizované jinými subjekty
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Tým zodpovědný za organizaci předsednictví ČR v Radě EU
na Ministerstvu pro místní rozvoj

Vrchní ředitel odpovědný za přípravu CZ PRES   
Mgr. EMIL HORČIČKA 
Vrchní ředitel sekce NOK a evropských záležitostí 
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 164 E-mail: emil.horcicka@mmr.cz

Koordinátor přípravy CZ PRES  
Mgr. JAN FLUXA
Zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 497 E-mail: jan.fl uxa@mmr.cz

Organizační a logistická příprava CZ PRES
IRENA AHNEOVÁ
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 448 E-mail: irena.ahneova@mmr.cz

Mgr. ALICE BOHÁČKOVÁ
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 727 E-mail: alice.bohackova@mmr.cz

Tisková mluvčí CZ PRES
Ing. PETRA HOLOPÍRKOVÁ
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 599 Mobil: +420 731 861 624 E-mail: petra.holopirkova@mmr.cz

Obsahová příprava CZ PRES
Ing. arch. DANIELA GRABMÜLLEROVÁ, MBA, Ph.D.
Ředitelka odboru evropských záležitostí
Budoucnost kohezní politiky, Územní soudržnost
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 341 E-mail: daniela.grabmullerova@mmr.cz

Mgr. JAN FLUXA
Zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí
Budoucnost kohezní politiky 
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 497 E-mail: jan.fl uxa@mmr.cz

RNDr. JOSEF POSTRÁNECKÝ
Ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky
Urbánní problematika – Lipská charta
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 864 488 E-mail: josef.postranecky@mmr.cz

Kontakty
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Kontakty

Mgr. ZORAN NERANDŽIČ 
European Regional Co-Operation
Evropská územní spolupráce, AP1 
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 573 E-mail: zoran.nerandzic@mmr.cz

Předseda pracovní skupiny Rady EU pro veřejné zakázky (G2)
Mgr. JAN SIXTA 
Vrchní ředitel legislativně právní sekce
Opovědný za právní vztahy, veřejné zakázky a koncese 
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 218 E-mail: jan.sixta@mmr.cz

Předseda pracovní skupiny Rady EU pro strukturální opatření (B5)
Mgr. JAN FLUXA  
Zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 497 E-mail: jan.fl uxa@mmr.cz

Publicita CZPRES
ZUZANA GOIŠOVÁ
Adresa: Ministerstvo pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, Praha 1
Telefon: +420 224 861 544 E-mail: Zuzana.goisova@mmr.cz

Stálí zástupci České republiky v Bruselu
ŠÁRKA DYBCZAKOVÁ
Rada ECOFIN, fi nanční perspektiva   
Adresa: 15, Rue Caroly, B-1050 Brussels 
Telefon: +32 2 2139 167 Fax: +32 2 2139 186 E-mail: sarka_dybczakova@mzv.cz 

TOMÁŠ NEJDL 
Politika soudržnosti  
Adresa: 15, Rue Caroly, B-1050 Brussels 
Telefon: +32 2 2139 190 Fax: +32 2 2139 186 E-mail: tomas_nejdl@mzv.cz 

STANISLAV SCHNEIDR 
Politika soudržnosti, nejvzdálenější regiony 
Adresa: 15, Rue Caroly, B-1050 Brussels 
Telefon:+32 2 2139 121 Fax: +32 2 2139 186 E-mail: stanislav_schneidr@mzv.cz 
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Hlavní evropští institucionální partneři

Evropská komise
Role je orgánem iniciativním, výkonným a kontrolním. Jedině ona je 

oprávněna předkládat legislativní návrhy Radě Evropské unie

Členové 27 členských států

Funkční období 5 let

Adresa B-1049 Brussles

V čele José Manuel Barroso – předseda

Evropský parlament
Role Politický a legislativní orgán, poslanci jsou voleni 

přímou volbou občany

Členové 785 členů parlamentu volených  27 členskými státy

Funkční období 5 let

Adresa Plateau du Kirchberg, B.P. 1601, L-2929 Luxembourg

Domovská stránka http://europarl.europa.eu 

V čele Hans-Gert Pöttering – předseda

HLAVNÍ EVROPŠTÍ INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

Výbor REGI Evropského parlamentu 
Role Výbor pro regionální rozvoj – jeden z výborů Evropského parlamentu – 

zabývá se mimo jiné kohezní politikou a územní soudržností.  

Členové 57 členů a 53 náhradníků

Funkční období 5 let

Adresa Plateau du Kirchberg, B.P. 1601, L-2929 Luxembourg

Domovská stránka http://europarl.europa.eu 

V čele Gerardo Galeote – vedoucí

Hlavní evropští institucionální partneři
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Hlavní evropští institucionální partneři

Evropská komise pro regionální politiku – generální 
ředitelství pro regionální politiku

Poslání Posílit ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost, snížit nerovnost 
na úrovni vývoje mezi regiony a členskými státy.

Adresa B-1049 Brussles

Domovská stránka http://ec.europa.eu/regional_policy/ 

V čele Danuta Hübner – komisařka pro regionální politiku

 Dirk Ahner – ředitel EK pro regionální rozvoj

Evropský statistický úřad – EUROSTAT
Poslání Poskytovat Evropské unii vysoce kvalitní statistické informační služby. 

Generální ředitelství a součást EK

Adresa Poštovní: Bâtiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gasperi, 
L-2920 Luxembourg
Sídlo: Bâtiment Joseph Bech, 5 Rue Alphonse Weicker, 
L-2721 Luxembourg

Domovská stránka http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Joaquín Almunia – Komisař pro hospodářské a fi nanční záležitosti 

Evropský účetní dvůr
Role Kontrola hospodaření EU;jako externí auditor EU se podílí na 

zlepšování fi nančního řízení EU. Vystupovat jako nezávislý strážce 
fi nančních zájmů občanů Unie.

Adresa 12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg

Domovská stránka http://eca.europa.eu 

Víto Manuel da Silva Calidera – předseda
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Hospodářský a sociální výbor
Role Hospodářský a sociální výbor je poradní orgán Evropské unie, 

který umožňuje veřejnosti konzultovat politiky Unie a vyjadřovat 
k nim svá stanoviska. 

Členové 344  členů (ČR zastupuje 12 členů)

Funkční období 5 let

Adresa 99, Rue Belliard 
B-1040 Brussels

Domovská stránka http://eesc.europa.eu 

V čele Mario Sepi – předseda

Výbor regionů
Role Výbor regionů je konzultační orgán Evropské unie. Členové Výboru 

jsou např. starostové měst, zástupci krajů apod. Členy vybírá Rada 
Evropské unie na funkční období čtyř let

Členové 344 Members

Funkční období 4 roky

Adresa 99-101, Rue Belliard 
B-1040 Brussels

Domovská stránka http://cor.europa.eu 

V čele Luc van den Brande – předseda

Evropská investiční banka
Role Jejím hlavním účelem je poskytování dlouhodobých půjček 

na kapitálové investice subjektům soukromého i veřejného sektoru, 
včetně bank a podíl na vyváženém vývoji a ekonomické a sociální 
soudržnosti členských států.

Členové 27 členských států coby podílníků  

Adresa 100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg

Domovská stránka http://www.eib.org  

V čele Charilaos Stavrakis – předseda

Hlavní evropští institucionální partneři
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Poznámky
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