Integra Consulting Services s.r.o. a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
si Vás dovolují pozvat na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
a posouzení jeho vlivů na životní prostředí
které se koná dne
30. července od 14.30 hodin,
v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1 (budova C,1. patro, č. dv. 081)
Veřejné projednání je určeno především zástupcům státní správy a veřejné správy,
akademické sféry, výzkumných subjektů, podnikatelských subjektů, nevládních organizací
a další zainteresované veřejnosti.
Základní informace:
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace pro realizační období 2007 – 2013,
respektive 2015 (dále „OP VaVpI“) představuje dokument strategického a programového
charakteru, který je prostředkem pro čerpání finančních prostředků strukturálních fondů EU
v oblasti vědy, výzkumu a inovací.
Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu
ČR zajišťujícího růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst (zejména vysoce
kvalifikovaných), v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace
těchto aktivit, a to prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a dalších relevantních
subjektů.
Vymezení obsahu OP VaVpI vychází z Národního strategického referenčního rámce,
základního dokumentu ČR pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.
Za přípravu OP VaVpI je zodpovědné Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.
OP VaVpI byl podroben posouzení vlivů na životní prostředí (dále „SEA OP VaVpI“) dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Účel veřejného projednání:
Veřejné projednání se koná v rámci SEA OP VaVpI. Cílem veřejného projednání je
prodiskutovat s veřejností návrh OP VaVpI a posouzení jeho vlivů na životní prostředí
a získat případné připomínky pro vydání závěrečného stanoviska.

Zpracovatelem posouzení vlivů OP VaVpI na životní prostředí je společnost Integra
Consulting Services s.r.o.
Informační zdroje:
Finální verze SEA dokumentace je zveřejněna na webových stránkách zpracovatele SEA
www.integranet.cz.
Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v
průběhu procesu SEA OP VaVpI v Informačním systému SEA na adrese
http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php.
Aktuální verze Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ze dne 28.3.2008 je ke
stažení na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na
http://www.msmt.cz/eu/op-vvi.
Program veřejného projednání:
Čas

Téma

14.30 – 14.35
14.35 – 14.55

Zahájení
Představení OP VaVpI

14.55 – 15.15

Představení SEA OP VaVpI

15.15 – 15.55
15.55 – 16.00

Diskuse
Předpokládaný závěr veřejného
projednání

Přednášející
Moderátor
Zástupce zpracovatele OP
VaVpI
Zástupce SEA posuzovatele
OP VaVpI
Moderátor

Další informace o procesu SEA OP VaVpI získáte na internetových stránkách
www.integranet.cz nebo se obracejte na kontaktní osoby Ing. Janu Hrnčířovou (tel.: +420
724 822 355, jana.hrncirova@integranet.cz) a Mgr. Martin Smutný (tel.: +420 724 110 779,
martin.smutny@integranet.cz.
Svoji účast na veřejném projednání potvrďte na emailovou adresu
martin.smutny@integranet.cz
S pozdravem
Ing. Jana Hrnčířová
Integra Consulting Services s.r.o.
Pobřežní 18/16
186 00 Praha8
Tel./fax: +420 234 134 236
www.integranet.cz

