
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. dubna 2014 č. 242

k Dohodě o partnerství pro programové období let 2014 až 2020

             Vláda

             I. schvaluje

                1. Dohodu  o  partnerství  pro  programové  období  let  2014  až  2020,  uvedenou 
v části III materiálu č.j. 348/14 (dále jen „Dohoda“),

                2. zaslání Dohody Evropské komisi pro zahájení formálního vyjednávání v souladu 
s  usnesením  vlády  ze  dne  12.  června  2013  č.  447,  k návrhu  Dohody  o  partnerství  pro 
programové  období  let  2014  až  2020,  a  usnesením vlády  ze  dne  23.  října  2013  č.  809, 
k postupu přípravy programového období let 2014 až 2020 na národní úrovni;

            II. souhlasí se  stanoviskem  Ministerstva  životního  prostředí  podle  zákona 
č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí,  k návrhu  koncepce  Dohody, 
uvedeným v části IV materiálu č.j. 348/14;

           III. ukládá

                1. ministryni  pro  místní  rozvoj  realizovat  ve  spolupráci  s  ostatními  členy  vlády 
a vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy cíle a priority Dohody, a to v souladu 
se stanoviskem uvedeným v bodě II tohoto usnesení,

                2. ministryni  pro  místní  rozvoj,  ministrům  zemědělství,  průmyslu  a  obchodu, 
školství,  mládeže  a  tělovýchovy,  dopravy,  životního  prostředí  a  ministryni  práce 
a sociálních věcí

                    a) řídit se Dohodou,

                    b) postupovat  v souladu  s Dohodou  a  v souladu  s principy  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti při přípravě a realizaci programů spolufinancovaných z Evropských 
strukturálních a investičních fondů pro programové období let 2014 až 2020,

                3. ministrům zemědělství,  průmyslu a obchodu, školství,  mládeže a tělovýchovy, 
dopravy,  životního  prostředí  a  ministryním  práce  a  sociálních  věcí  a  pro  místní  rozvoj 
poskytovat ministryni pro místní rozvoj jako představitelce Národního orgánu pro koordinaci 
informace související s naplňováním cílů Dohody; 



            IV. doporučuje 

                1. primátorovi hlavního města Prahy

                    a) řídit se Dohodou,

                    b) postupovat  v  souladu  s  Dohodou  a  v souladu  s principy  hospodárnosti, 
efektivnosti a účelnosti při přípravě a realizaci Operačního programu Praha - pól růstu ČR,

                2. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy poskytovat informace ministryni 
pro místní rozvoj související s naplňováním cílů Dohody,

                3. hejtmanům spolupracovat s ministryněmi pro místní rozvoj a práce a sociálních 
věcí, ministry zemědělství, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, 
životního prostředí a s primátorem hlavního města Prahy při přípravě a realizaci programů 
spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů pro programové období 
let 2014 až 2020.

Provedou:

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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