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Vážená paní, vážený pane, 

 
dovoluji si Vás srdečně pozvat na společné pracovní setkání  vedoucích odborů (a jejich zástupců) 
regionálního rozvoje krajských úřadů, které se uskuteční v rámci průběhu veletrhu cestovního 
ruchu Regiontour 2018 v Brně v pátek dne 19. ledna 2018 od 10:00 hodin. Jednání, které 
proběhne v areálu vědeckého zábavního parku VIDA! science centrum v Brně, Křížkovského 
554/12, multifunkčním sále, bude  zaměřeno na krajská témata spolupráce v rámci regionálního 
rozvoje, přípravu a realizaci projektů v programovém období EU 2014–2020 a pozici krajů pro 
programové období kohezní politiky EU 2021–2027. 
 
Vstup do areálu vědeckého zábavního parku VIDA! a občerstvení zajištěno. S ohledem na kapacitu 
multifunkčního sálu prosíme o nahlášení účasti maximálně dvou účastníků za každý kraj. Svoji 
účast prosím potvrďte e-mailem na fiser.pavel@kr-jihomoravsky.cz  do 16. ledna 2018.  

 

Těším se na vzájemnou spolupráci.  

S pozdravem 

 
Ing. Ivo Minařík, MPA, v.r. 
vedoucí odboru 
 
 
Příloha:  Program setkání 
 

Č. j.:  Dle rozdělovníku 
Sp. zn.:   
Vyřizuje: Fišer  
Telefon: 541 651 348  
Počet listů: 1  
Počet příloh/listů: -/-  
Datum: 10.01.2018  
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Pracovní setkání zástupců odborů regionálního rozvoje krajských úřadů 

se zástupci MMR 

 

1. Místo jednání:   

Vědecký zábavní park VIDA! science centrum v Brně, Křížkovského 554/12, (bývalý pavilon D 

brněnského výstaviště, vchod z ulice Křížkovského naproti hotelu Voroněž je nepřehlédnutelný - je 

to velký plechový chobot), multifunkčním sál 

 

2. Doba jednání: 

pátek dne 19. ledna 2018 od 10:00 do 12:00 hodin 

 

3. Program setkání: 
 

10:00  Uvítání  
10:05  Společná témata řešená v rámci regionálního rozvoje na úrovni krajů 
11:00  Aktuální Informace k realizaci programového období 2014-2020 a přípravě ČR na   

programové období EU 2021–2027  
11:45 Diskuze  
12:00 Závěr 
 
Účast přislíbil Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek ministryně MMR, a Ing. David Koppitz, pověřen 
zastupováním pozice náměstka ministryně MMR 
 

 

 

 

 

 

 

Pracovní setkání je organizováno v rámci projektu 
Jihomoravského kraje „Zajištění činnosti Regionální 
stálé konference pro území Jihomoravského kraje II“, 
který je spolufinancován z Operačního programu 
Technická pomoc. 


