
Evropská komise zveřejnila na přelomu loňského 
května a června svou představu o budoucí podo-
bě fondů, jejímž prostřednictvím bude EU v letech 
2021–2027 podporovat rozvoj regionů. Podle vládních 
odhadů by ČR v příštím období mohla získat zhruba 
20 miliard eur. Ačkoli celkově objem prostředků urče-
ných pro Českou republiku poklesne, regiony, které 
v rámci EU patří mezi méně rozvinuté, si mohou na-
opak polepšit. Pro Ústecký kraj, který patří do skupiny 
evropských regionů zasažených postupným útlumem 
těžby uhlí a celoevropskou transformací energetické-
ho odvětví, to platí dvojnásob.

Co bude možné z evropských fondů po roce 2021 
v Ústeckém kraji financovat? Potkávají se představy 
Evropské komise s představami představitelů Ústec-
kého kraje? O co by měla ČR z pohledu představitelů 
Ústeckého kraje na evropské úrovni usilovat? 

témata k diskusi: 
—  Jaký objem prostředků může Ústecký kraj v letech 

2021-2027 získat z evropských fondů?
—  Kohezní politika má podle Evropské komise 

podporovat pět prioritních oblastí. Zásadní podíl 
financí má přitom směřovat na rozvoj technologií, 
inovace a podporu „zelené“ ekonomiky. Nakolik je 
takové zacílení v souladu s prioritami a potřebami 
Ústeckého kraje? 

—  Zohledňují evropské návrhy dostatečně specifické 
postavení transformačních regionů? 

—  Nakolik může využití prostředků ohrozit zamýšlené 
omezení podpory pro velké podniky?

—  Jakým způsobem by měla být vedena jednání 
s Evropskou komisí z pohledu kraje a stakeholderů?

—  Nastavení fondů po roce 2021 má přinést jednu 
zásadní novinku – možnost kombinovat prostředky 
z různých evropských fondů a programů. Nakolik je 
Ústecký kraj na tuto možnost připraven? A do jaké 
míry bude schopen využít prostředky z centrálně 
řízených evropských programů?

Projekt je financován komunikačním grantem 
Generálního ředitelství Evropské komise 
pro regionální politiku (DG REGIO).

Registrace je možná na e-mailové 
adrese: caslavska@euractiv.cz nebo 
na telefonním čísle 727 828 970.

Evropské fondy po roce 2020  
jako příležitost pro Ústecký kraj

moderátor: 
Jan Vitásek — vydavatel EURACTIV.cz

v diskuzi vystoupí:
Gabriela Nekolová – manažerka programu RE:START
Martin Klika – první náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Petr Zahradník –  ekonom České spořitelny; člen Evropského hospodářského a sociálního výboru
Vystoupení dalších osob je v jednání

Kdy: 17. června od 10 do 12 hodin 
Kde: místnost 04 v budově B Krajského úřadu Ústeckého kraje, Dlouhá 15, Ústí nad Labem


