PŘEDSEDNICTVÍ V4
2019/2020

Česká republika předsedá Visegrádské
skupině od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

PŘEHLED AKTIVIT MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

PRIORITY ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V4 PROSTUPUJÍ AGENDY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

FONDY EU
Expertní jednání V4+4 k budoucnosti
politiky soudržnosti po roce 2020
termín: 15. – 16. července 2019
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
klara.droznova@mmr.cz,
jan.jelinek@mmr.cz

VARŠAVA

PRAHA
BRATISLAVA

BUDAPEŠŤ

pro
rozumnou
Evropu

Heslo českého předsednictví – V4 pro
rozumnou Evropu – odkazuje na
racionální, pragmatický a konstruktivní
přístup, který bude ČR prosazovat při
řešení aktuálních výzev nejen zemí V4,
ale i Evropy.

Prioritní okruhy českého
předsednictví:
Rozumná řešení

Revoluční technologie

Překonávání dělicích linií

5. ročník evaluační konference a setkání
s evaluačními jednotkami V4+4
termín: 23. – 25. října 2019
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
jana.drlikova@mmr.cz
Workshop na téma „Využívání monitorovacích
systémů ESI fondů v programovém období
2014-2020 a jejich příprava pro programové
období po roce 2020“
termín: říjen 2019
kontakt: zdenka.marcianova@mmr.cz
Jednání Přátel koheze
termín: říjen/listopad 2019
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
klara.droznova@mmr.cz,
jan.jelinek@mmr.cz
Expertní jednání a workshop k finančním
nástrojům
termín: listopad 2019
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
klara.droznova@mmr.cz
Jednání generálních ředitelů k budoucnosti
politiky soudržnosti po roce 2020
termín: leden 2020
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
klara.droznova@mmr.cz,
jan.jelinek@mmr.cz
Jednání ministrů k budoucnosti politiky
soudržnosti
termín: únor 2020
kontakt: david.skorna@mmr.cz,
klara.droznova@mmr.cz
Workshop zaměřený na sdílení dobré
praxe v oblasti publicity fondů EU
termín: březen 2020
kontakt: radek.kobza@mmr.cz

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Pracovní jednání V4+
termín: říjen 2019
kontakt: lucie.schrammova@mmr.cz
Jednání Pracovní skupiny Veřejné zakázky
termín: listopad 2019
kontakt: lucie.schrammova@mmr.cz
Konference k veřejným zakázkám
PRAGUE2020
termín: březen 2020
kontakt: lucie.schrammova@mmr.cz
Workshop na téma „Veřejné zakázky
a jejich elektronizace“
termín: duben 2020
kontakt: jan.novotny@mmr.cz

CESTOVNÍ RUCH
Marketingové a finanční jednání V4
termín: prosinec 2019
kontakt: denisa.pronkova@mmr.cz
Jednání V4 na vysoké úrovni
termín: únor 2020
kontakt: denisa.pronkova@mmr.cz

BYDLENÍ
Jednání generálních ředitelů na téma
„Bydlení a veřejná podpora“
termín: březen 2020
kontakt: jiri.klima@mmr.cz
marie.mohylova@mmr.cz
Fórum pro bydlení 2020: „Rozvoj
dostupného bydlení v zemích V4“
termín: duben 2020
kontakt: jiri.klima@mmr.cz
marie.mohylova@mmr.cz

MĚSTA
Workshop na téma „Integrovaný
rozvoj a Smart Cities“
termín: listopad 2019
Kontakt: ivana.krizanova@mmr.cz
Konference na téma „Územní dimenze
a integrované nástroje rozvoje území po
roce 2020“
termín: únor 2020
kontakt: jan.jelinek@mmr.cz
Pracovní kulatý stůl V4+ na téma Smart
City v rámci konference URBIS Smart City
Fair
termín: červen 2020
kontakt: ivana.krizanova@mmr.cz

STAVEBNÍ ŘÁD
A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
Setkání k politikám architektury
a stavební kultury
termín: únor/březen 2020
kontakt: roman.vodny@mmr.cz
Jednání skupiny pro sledování územního
plánování v zemích V4+2
termín: duben 2020
kontakt: roman.vodny@mmr.cz
Digitalizace stavebního řízení a územního
plánování
termín: duben 2020
kontakt: vendulka.zmeskalova@mmr.cz

VÍCE INFORMACÍ NA:

V4.MMR.CZ

