
 

Program konference 
„Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 - 2027 pro církevní organizace“  

22. dubna 2021, online  
 

08:30 – 09:00 Prezence, připojení účastníků  
 
09:00 – 09:15 Uvítání  

Mons. Mgr. Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze  
 

09:15 – 10:00 Integrovaný regionální operační program (IROP)  
Mgr. Martina Fišerová, vrchní ministerský rada, Odbor řízení operačních programů 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

 Představení návrhu programu a změny oproti stávajícímu programovému  
 Podpora prostřednictvím integrovaných nástrojů a RAP  
 Kulturní dědictví  
 Cestovní ruch  
 Veřejná prostranství  
 Infrastruktura sociálních služeb  
 Sociální bydlení  
 Dotace pro církevní nemocnice, dostupnost paliativní a hospicové péče  
 Možnosti pro církevní školy a okruh podporovaných aktivit MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ  
 Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity  

 
10:00 – 10:15 Dotazy účastníků  
 

10:15 – 11:00 Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK)  
Mgr. Jakub Hněvkovský, zástupce ředitelky Odboru koncepce a vedení OP 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Představení návrhu programu a změny oproti stávajícímu programovému období  
 Nastavení a implementace Místních akčních plánů a Krajských akčních plánů ve vzdělávání 
 Možnosti pro církevní školy a okruh podporovaných aktivit MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ  
 Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity  

 
11:00 – 11:15 Dotazy účastníků  
 

11:15 – 11:35 Finanční toky příštího programového období  
Ing. Veronika Ondráčková, ředitelka Národního fondu 
Ministerstvo financí ČR 

 
11:35 – 11:50 Dotazy účastníků 
 
11:50 – 12:30 Oběd  
 
 
 



 

 

12:30 – 12:50 Společná zemědělská politika (SZP)  
Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídící orgán PRV 
Ministerstvo zemědělství ČR 

 Představení návrhu programu a změny oproti stávajícímu programovému období  
 Využití dotací při investicích do lesů a lesnické infrastruktury pro církev jako soukromého vlastníka lesů 
 Podpora pro malé zemědělce a vinaře 

 

12:50 – 13:25 Operační program životní prostředí (OP ŽP), Modernizační fond a Fond 
spravedlivé transformace  
Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OP ŽP na Státním fondu životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí ČR 

 Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele 
 
13:25 – 13:40 Dotazy účastníků  
 

13:40 – 14:00 Místní akční skupiny po roce 2020  
Ing. Jiří Krist, předseda Národní sítě Místních akčních skupin 

 Hlavní změny oproti stávajícímu PO  
 Podpora kulturního dědictví  
 Komunitní a spolkový život  
 Cestovní ruch 
 Sociální služby a sociální začleňování  
 Vzdělávání  

 
14:00 – 14:10 Dotazy účastníků  
 

14:10 – 15:00 Operační program Zaměstnanost+ (OP Z+)  
Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru Realizace programů ESF – sociální začleňování 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Představení návrhu programu a změny oproti stávajícímu programovému období  
 Aktivity sociálního začleňování  
 Podpora dostupnosti a rozvoje sociálních služeb  
 Služby na sociálně-zdravotním pomezí a jejich podpora  
 Podpora zlepšení procesů oddlužení osob 
 Sociální, dostupné a udržitelné bydlení  
 Budování kapacit NNO a církevních organizací  
 Sociální podnikání  

 
15:00 – 15:15 Dotazy účastníků  
 
15:30 Předpokládaný závěr  
 
Program moderuje PhDr. Marie Váňová, Ph.D., Odbor evropských fondů ČBK 
Změna programu vyhrazena 


