
 

 
Program konference 

 
„Financování projekt ů z fond ů Evropské unie - specifika a 

možnosti pro církevní organizace“  
 

Arcibiskupský palác, Praha, 27. ledna 2016 
 

 
 
 9:30 – 10:00   Prezence účastníků ve vstupním prostoru Arcibiskupského paláce 
 
10:00 – 10:20  Zahájení konference 
   kardinál Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference 

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D., generální sekretář České biskupské 
konference 

 
10:20 – 11:05 Integrovaný regionální opera ční program  

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

 Představení programu 
 Investice do sociálního bydlení a komunitních cente r ve 

vlastnictví církevních organizací 
 Podpora infrastruktury církevních sociálních podnik ů 

 
11:05 – 11:25  Diskuse  

 
11.25 – 11:40  Přestávka na kávu  
 
11:40 – 12:25 Operační program Zam ěstnanost  
 Ministerstvo práce a sociálních v ěcí ČR 

Mgr. Lenka Kaucká, ředitelka odboru podpory projektů Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR 

 Představení programu  
 Podporované aktivity v oblasti sociální bydlení a s ociálního 

začleňování pro církevní organizace  
 Představení možností financování sociálních služeb se  

zaměřením na poskytovatele sociálních služeb  
 Možnosti financování projekt ů v oblasti komunitního života 

pro ty, kte ří nejsou poskytovateli sociálních služeb  
 Financování projekt ů v oblasti slad ění soukromého a 

pracovního života  
 Podpora práce s nezam ěstnanými jako doprovodná aktivita 

sociální činnosti církevních subjekt ů 
 
12:25 – 12:45   Diskuse  
  
12:45 – 13:30  Oběd 



 

 
13:30 – 13:45 Podpora církevního školství z pohledu Integrovaného  

regionální opera čního programu 
 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
 

13:45 – 14:05  Podpora církevního školství z pohledu Opera čního 
programu v ěda, výzkum a vzd ělávání 

 Ministerstvo školství mládeže a t ělovýchovy ČR 

Ing. Dana Pražáková, Ph.D., oddělení koncepce OP VVV, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 
14:05 – 14:35 Infrastrukturní podpora kulturního d ědictví ve 

vlastnictví církve z prost ředků IROP a z program ů 
přeshrani ční spolupráce   

 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  

Ing. Rostislav Mazal, ředitel odboru řízení operačních programů 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

RNDr. Jiří Horáček (nebo PhDr. Martin Dohnal, Ph.D.), Odbor 
evropské územní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR  

 
 
14:35 – 14:45   Diskuse  
 
14:45 – 15:00  Přestávka na kávu 
 
15:00 – 15:30 Program rozvoje  venkova  
 Ministerstvo zem ědělství ČR 

Ing. Josef Tabery, ředitel odboru Řídící orgán PRV 

 Využití dotací p ři investicích do les ů a lesnické infrastruktury 
pro církev jako soukromého vlastníka les ů 

 Jak mohou církevní subjekty využít MAS v oblastech 
podporovaných PRV 

  
15:30 – 15:45 Využití evropských dotací prost řednictvím místních 

akčních skupin   
 Národní sí ť míst Místních ak čních skupin ČR 

Václav Pošmurný, předseda Národní sítě Místních akčních skupin ČR 
 
15:45 – 16:00  Diskuse, záv ěr 
 
 
 
Program moderuje PhDr. Miloslava Váňová, Ph.D., odbor evropských fondů České 
biskupské konference 
 

Změna programu vyhrazena. 


