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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 31. srpna 2011 č. 650 

 
k Souhrnnému návrhu zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 

v podmínkách České republiky, obsahujícímu i návrh rozvojových priorit 
pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013 

 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí   
 
                1. Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie           
po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit 
pro čerpání fondů Evropské unie po roce 2013, obsažený v části III materiálu 
č.j. 836/11; 
 
                2. jako národní rozvojové priority pro vymezení operačních programů        
pro programové období 2014 - 2020 
 
                    a) zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, 

                    b) rozvoj páteřní infrastruktury, 

                    c) zvyšování kvality a efektivity veřejné správy, 

                    d) podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o 
zdraví, 

                    e) integrovaný rozvoj území; 
 
            II. ukládá ministru pro místní rozvoj 
 
                1. ve spolupráci s příslušnými resorty a Meziresortní koordinační skupinou 
pro budoucnost kohezní politiky po roce 2013 vypracovat pro období 2014-2020 
a nejpozději do 30. dubna 2012 vládě předložit návrhy 
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                    a) rozpracovaných národních rozvojových priorit podle bodu I/2 tohoto 
usnesení do úrovně vymezení operačních programů a k nim věcně příslušných řídících 
orgánů, zodpovědných za jejich přípravu při respektování připravovaných nařízení 
Evropské unie, 
 
                    b) dalšího postupu při přípravě České republiky pro efektivní čerpání   
evropských fondů, 
  
                 2. vypracovat a do 80 dnů od zveřejnění návrhů nových nařízení Evropské 
unie pro období 2014-2020 předložit vládě Rámcovou pozici k návrhům nařízení    
Evropské unie; 
 
           III. pověřuje ministra pro místní rozvoj přípravou a vyjednáváním Smlouvy     
o partnerství pro rozvoj a investice s Evropskou komisí a koordinací přípravy           
budoucích programových dokumentů; 
 
           IV. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat 
s ministrem pro místní rozvoj při vypracování návrhů podle bodu II tohoto usnesení. 
 
 
 
Provede: 

ministr pro místní rozvoj  
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 
 

 
 


