Evropské fondy po roce 2020:
Jaké jsou priority Zlínského kraje?
Kdy: 13. září 2019 od 10 do 12 hodin
Kde: Technologické inovační centrum (Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín)
Díky evropské regionální politice míří do českých
krajů stovky milionů korun. Příští rok ale skončí stávající nastavení dotačních podpor a s rokem 2021
čekají evropskou regionální politiku změny, které
jsou nyní předmětem dialogu mezi Českou republikou a Evropskou komisí.
Z dosavadního jednání vyplývá, že Evropská unie
bude chtít velkou část rozpočtu směřovat do oblasti digitalizace, výzkumu, vývoje či vzdělávání.
Souhlasí s tím Zlínský kraj? Kam by podle místních
samospráv, podnikatelů, akademické sféry a dalších aktérů měly směřovat evropské dotace po
roce 2020? Mohou evropské fondy pomoci České
republice zbavit se nálepky „montovny Evropy“?
Právě tyto otázky budou tématem kulatého stolu,
který v září pořádá server EURACTIV.cz ve spolupráci s vydavatelstvím Economia.
moderátor :

témata k diskusi :

— Jaký objem prostředků může Zlínský 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
Zlínského kraje?
— 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
Zlínský kraj na tuto možnost připraven? A do jaké
míry bude schopen využít prostředky z centrálně
řízených evropských programů?

Jan Vitásek — EURACTIV.cz
v diskuzi vystoupí :

Martina Dlabajová – poslankyně Evropského parlamentu
Josef Zicha – náměstek hejtmana Zlínského kraje
Jiří Korec – primátor města Zlín
Robert Zatloukal – předseda Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
Petr Sáha – prorektor pro tvůrčí činnost, Univerzita Tomáše Bati
Registrace je možná na e-mailové
adrese: caslavska@euractiv.cz
nebo na telefonním čísle 727 828 970.

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

