Zelené a digitální Česko? A co lidé …
PROGRAM

Online konference o naplňování hlavních cílů evropských fondů
a investičních příležitostech v novém období 2021-2027

29. června 2021
Moderuje: Kateřina Neveselá, MMR ČR - Národní orgán pro koordinaci
08:45

přihlašování registrovaných účastníků platformy Zoom (tlumočení) /
zahájení streamingu na webu www.dotaceEU.cz a Facebooku DotaceEU (originální zvuková stopa)

První část (tlumočena)
Bilión korun pro Českou republiku
09:00

Úvodní slovo Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj

09:10

Úvodní slovo Hugo Sobrala, vedoucí kabinetu komisařky pro soudržnost a reformy Elisy Ferreiry

09:20

Zelená, digitální a sociální Evropa
Jaké jsou vize a výzvy hlavních cílů Evropské komise? Můžeme čekat nějaké zjednodušení nebo
naopak? A kde a v čem je to pro Česko příležitost a v čem to bude náročné?
Vystoupí:
 Normunds Popens, zástupce generálního ředitele, Generální ředitelství Evropské komise pro
regionální a městskou politiku
 Andriana Sukova, zástupkyně generálního ředitele, Generální ředitelství Evropské komise pro
zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování
 Daniela Grabmüllerová, náměstkyně ministryně, MMR ČR – Národní orgán pro koordinaci
 Diskuse – dotazy registrovaných účastníků přes Zoom a diváků živého vysílání přes aplikaci Slido

10:20

Přestávka

Druhá část (pouze česky)
Téma: Jaké jsou plány na využití biliónu korun a s čím se budeme muset vypořádat?
Pro koho budou prostředky určeny a na co? Kdy budeme moci začít čerpat?
10:40

Panel 1: Zelené a energeticky úsporné Česko
Vystoupí:
Marian Piecha, náměstek ministra, MPO ČR - OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost +
Nástroj pro oživení a odolnost
Jan Kříž, náměstek ministra, MŽP ČR – OP Životní prostředí, OP Spravedlivá transformace +
Modernizační fond + Nástroj pro oživení a odolnost
Expert – Petr Holub, Šance pro budovy
Diskuse – dotazy registrovaných účastníků přes Zoom, diváků přes aplikaci Slido

11:40

Přestávka

12:10

Panel 2: Výzkum a vývoj a inovace pro zelené cíle a digitální transformace
Vystoupí:
Václav Velčovský, náměstek ministra, MŠMT ČR - OP Jan Amos Komenský + Nástroj pro oživení a
odolnost
Marian Piecha, náměstek ministra, MPO ČR - OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost +
Nástroj pro oživení a odolnost
Jiří Gut Jarkovský, MŽP ČR – OP Spravedlivá transformace + Modernizační fond
Expert – Martin Duda, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Diskuse – dotazy registrovaných účastníků přes Zoom a diváků živého vysílání přes aplikaci Slido

13:10

Panel 3: A co lidi, děti? Jak budou řešeny rozevírající se sociální nůžky?
Vystoupí:
Tomáš Novotný, MPSV ČR - OP Zaměstnanost plus + Nástroj pro oživení a odolnost
Zdeněk Semorád, náměstek ministra, MMR ČR – Integrovaný regionální operační program
Miloš Soukup, MMR ČR – Plán spravedlivé územní transformace
Expert – Simona Weidnerová, Institut pro sociální a ekonomické analýzy
Diskuse – dotazy registrovaných účastníků přes Zoom a diváků živého vysílání přes aplikaci Slido

14:10

Závěrečné shrnutí
Daniela Grabmüllerová/ Kateřina Neveselá - MMR ČR - Národní orgán pro koordinaci

