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Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

ve spolupráci s Regionální stálou konferencí pro území Plzeňského kraje 
si Vás dovolují pozvat na seminář 

 

NÁRODNÍ PROGRAMY MMR 

V GESCI ODBORU REGIONÁLNÍ POLITIKY 
 

Termín konání:  4. prosince 2018 

Místo konání: Primavera Hotel & Congress centre Plzeň, konferenční sál PRIMAVERA 

HALL, Nepomucká 1058/128, Plzeň 

 

Program semináře: 
 

09.30 – 10.00  Prezence 

10.00 – 12.00  Představení národních dotačních programů MMR: 

Podpora rozvoje regionů 2019+ 

Podpora obnovy a rozvoje venkova 
do 3.000 obyvatel 

Podpora obnovy místních komunikací 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Podpora obnovy staveb a zřízení dopravní infrastruktury 

Podpora vítězů soutěže vesnice roku 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov 

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů 

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku 

Podpora dostupnosti služeb 

Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí 

Podpora obcí od 3.001 do 10.000 
obyvatel 

Podpora obnovy místních komunikací 

Podpora obnovy sportovní infrastruktury 

Podpora obcí nad 10.000 obyvatel 
(kromě statutárních měst) 

Podpora obnovy místních komunikací 

Podpora revitalizace území 

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 

Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití 

Studie využití vládou doporučených brownfieldů 

Bezbariérové obce od roku 2017 

Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů 

Euroklíč 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 

Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách  

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech 2019 
 

12.00 – 12.30  Diskuse, závěr 
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Poloha hotelu: v městské části Plzeň-Bručná, ne daleko od centra města, 

s ideálním přístupem od dálnice D5 směr Praha nebo 

Rozvadov/Waidhaus (SRN) – pouze 1 km. Přímo od hotelu je možno se 

dostat do centra dopravou MHD - 15 min (zastávka je přímo před 

hotelem) nebo taxi/autem – 10 min. 

 

 

 

Přednášející:  Ing. Miroslava Tichá, e-mail: miroslava.ticha@mmr.cz  

   Mgr. Lucia Jašková, e-mail: lucia.jaskova@mmr.cz  
   Ing. Michaela Marková, e-mail: michaela.markova@mmr.cz  

   Ing. Helena Kůrová, e-mail: helena.kurova@mmr.cz  

   Ing. Roman Birkáš, e-mail: roman.birkas@mmr.cz  

 

K účasti na semináři je nutné se zaregistrovat na následujícím odkazu nejpozději do 2. prosince 2018. 

Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezená, a po jejím naplnění nebude již možné další přihlášky přijímat. 

Účast na semináři je bezplatná. 
 

Kontaktní osoba: 

Ing. Petra Ježková, sekretariát Regionální stálé konference pro území Plzeňského kraje 

tel.: 377 195 778, e-mail: petra.jezkova@plzensky-kraj.cz  

 

Informace o místě konání semináře – Primavera Hotel: 

 

 

  

Příjezd: 
Osobní auto: 

 Dálnice D5, směr od Rozvadova – 
exit 76 - směrovka Plzeň-Černice, 
dále odbočky na Plzeň-Centrum / 
Plzeň / Plzeň-Centrum přes 3 
kruhové objezdy na Nepomuckou 
ulici; za světelnou křižovatkou se 
hotel nachází po levé straně  

 Dálnice D5, směr od Prahy – exit 73  
směrovka Plzeň-Černice, dále 
odbočky na Plzeň-Slovany / Plzeň-
Bručná / Bručná, pokračovat 
Barvínkovou ulicí až na Nepomuckou 
ulici; za světelnou křižovatkou se 
hotel nachází po levé straně  

Vlak:  

 z Hlavního vlakového nádraží 
tramvají č. 1 směr SLOVANY 
(konečná stanice Náměstí Milady 
Horákové) a přestupem na trolejbus 
č. 10 a č. 13 směr Černice  
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