
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. prosince 2006 č. 1477 

 

o Národním strategické referenčním rámci České republiky 

pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a 

Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 až 2013 

 

 

 

             Vláda    

  

             I. schvaluje Národní strategický referenční rámec České republiky pro čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie 

v letech 2007 až 2013, obsažený v části III materiálu č.j. 1913/06 (dále jen „Národní 

rámec“); 

 

            II. ukládá  

 

                1. ministru pro místní rozvoj  

 

                    a) postupovat podle usnesení vlády ze dne 15. listopadu 2006 č. 1301, 

k návrhu Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie 

v letech 2007 až 2013,  

 

                    b) předložit vládě další návrh Národního strategického referenčního rámce 

České republiky pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu 

soudržnosti Evropské unie, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však    

do 6. března 2007, 

 

                    2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, ministrům 

průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, dopravy, životního prostředí a ministryni    

školství mládeže a tělovýchovy zpracovat ve spolupráci s ministrem spravedlnosti       

a předsedou Legislativní rady vlády, ministrem vnitra a informatiky a ministry kultury 

a zdravotnictví a předložit vládě další návrhy operačních programů uvedených 

v Národním rámci, a to po projednání s Evropskou komisí, nejpozději však                   

do 6. března 2007; 
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          III. doporučuje  

 

                1. hejtmanům postupovat v souladu s usnesením vlády uvedeným v bodě 

II/1a tohoto usnesení, 

 

                2. hejtmanům předložit ve spolupráci s ministrem pro místní rozvoj vládě 

další návrhy operačních programů uvedených v Národním rámci, a to po projednání 

s Evropskou komisí, nejpozději však do 6. března 2007. 

 

 

 

Provedou: 

místopředseda vlády a  

ministr práce a sociálních věcí, 

ministr spravedlnosti a 

předseda Legislativní rady vlády, 

ministryně školství,  

mládeže a tělovýchovy, 

ministr vnitra a informatiky,  

ministři pro místní rozvoj, 

průmyslu a obchodu,  

dopravy, životního prostředí, 

kultury, zdravotnictví 

 

 

Na vědomí: 

hejtmani, 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

 

 Předseda vlády 

 Ing. Mirek Topolánek v. r.  
 

 

 


