VI. Kulatý stůl k
budoucnosti politiky soudržnosti
po roce 2020

Priority a architektura programů
13. února 2019
Ministerstvo pro místní rozvoj
(Akademie veřejného investování – vchod z Pařížské ulice 4, Praha 1)

PROGRAM
09:00

Registrace (studený bufet)

09:30

Úvodní slovo a shrnutí vývoje vyjednávání legislativy pro EU fondy
 Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů, MMR ČR

9:45

Panel 1: Priority České republiky po roce 2020
Anotace: představení priorit a cílů ČR (viz NKR); politické a specifické cíle EK – jak odpovídají ČR
potřebám (věcná rovina, rovina tematické koncentrace, ENC a jiné prvky z nařízení); Country paper a
doporučení pro investice v kontextu evropského semestru; Strategie regionálního rozvoje (priority a
cíle) a průnik NKR a SRR, co je klíčové pro území. Zkušenosti a přístup Slovenské republiky.

Vystoupí:
 David Koppitz, náměstek sekce regionálního rozvoje, MMR ČR
 David Škorňa, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, MMR ČR
 Petr Očko, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace, MPO ČR
 Denisa Žiláková, generální ředitelka sekce Centrálního koordinačního orgánu, Úřad
místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci
 Zdeněk Čech, Zastoupení Evropské komise v České republice
Diskuse

11:15

Přestávka na kávu a drobné občerstvení

11:45

Panel 2: Architektura implementační struktury
Anotace: představení návrhu OP včetně témat (viz NKR); představení evaluace architektury (EY);
představení intervenční logiky zpracování Dohody o partnerství a OP (i s vazbou na doporučení
z prioritizace); finanční aspekty (alokace, koofinancování); unijní programy. Zkušenosti a přístup
Slovenské republiky.

Vystoupí:
 David Škorňa, ředitel odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií, MMR ČR
 Romana Smetánková, Ernst and Young, partnerka
 Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů, MMR ČR
 Michal Částek, ředitel odboru pro záležitosti Evropské unie, MF ČR
 Denisa Žiláková, generální ředitelka sekce Centrálního koordinačního orgánu, Úřad
místopředsedy vlády SR pro investice a informatizaci
Diskuse

13:15

Shrnutí závěrů

13:30

Občerstvení

