
 

  

 

    

Královéhradecký kraj  
a  

Centrum investic, rozvoje a inovací  
 

 si Vás dovolují pozvat na konferenci na téma 
 

Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 

v pátek 24. října 2014 od 9:30 - 14:30 hod. 

Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis, Malý sál, Eliščino nábřeží 375 

Akce se uskuteční pod záštitou 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové  
 

Konference je určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém 

programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU. Na konferenci jsou vítáni 

i další regionální aktéři nejen z veřejné správy. 

Program konference:  

 Bc. Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje 

Zahájení konference 

 Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně pro místní rozvoj 

Stav přípravy čerpání prostředků EU v období 2014-2020 

 Mgr. Jelena Kriegelsteinová, ředitelka Odboru rozvoje a strategie regionální politiky MMR 

Regionální politika ve vazbě na programové období 2014-2020 – nové nástroje a přístupy  

 Ing. David Sventek, MBA, ředitel Odboru řízení operačních programů MMR  

Integrovaný operační program jako možnost podpory rozvoje měst a obcí 

 RNDr. Jiří Horáček, ředitel Odboru regionální přeshraniční spolupráce MMR 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko – možnosti pro města a obce 

Přestávka  

 Ing. Zdeněk Vašák, ředitel ÚRR NUTS II SV 

Role Úřadu regionální rady v novém programovém období 2014-2020 

 RNDr. Zita Kučerová, Ph.D., ředitelka CIRI HK 

Příprava Královéhradeckého kraje na čerpání prostředků EU 2014-2020  

 Mgr. Zdeněk Semorád, vedoucí Odboru rozvoje a strategie, Magistrát města Pardubic 

Nové integrované nástroje pro rozvoj měst   

 Mgr. Alena Zieglerová, vedoucí oddělení Odboru pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR 

Role Agentury pro sociální začleňování v rámci podpory obcí a měst 

Vstup na konferenci je zdarma. 
Online registraci prosím proveďte do 3. října 2014 ZDE, příp. kontaktní e-mail je rozvoj@cirihk.cz. 

Konference se uskuteční v rámci projektu „Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové 
období 2014-2020“. 

https://www.survio.com/survey/d/G9Q4T4N1H7W2K1H3D
mailto:rozvoj@cirihk.cz

