TISKOVÁ ZPRÁVA
2022-05-05
HRAD LITOMĚŘICE HOSTIL KONFERENCI MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ

Ve dnech 3. a 4. května se na Hradě v Litoměřicích uskutečnila 19. Národní stálá
konference. Ministerstvo pro místní rozvoj si pro tuto akci vybralo právě Litoměřice.
Územní partneři, zástupci resortů a dalších aktérů regionálního rozvoje zasedli k
jednomu stolu, aby společně jednali o nastavení podpory rozvoje regionů, zejména z EU
fondů.
O tom, že přítomné místo konání zaujalo, promluvil na úvod i náměstek Zdeněk
Semorád. ,,Jsem rád, že Vás mohu všechny přivítat v Litoměřicích – městě, ležícím
v Ústeckém kraji, který je označován jako jeden ze tří strukturálně postižených. Navzdory
tomuto, poněkud pejorativnímu označení, se ale jedná o skutečně krásné místo kousek od
Prahy,“ přivítal tak Zdeněk Semorád účastníky z celé ČR. Na jeho úvodní slovo navázal
se zdravicí mj. i senátor a starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč, který vyzdvihl malebnost,
pohostinnost či vinařskou historii města.
První den zasedaly jednotlivé komory – regionální, urbánní a komora komunitně
vedeného místního rozvoje. Druhý den NSK přinesl plenární zasedání, kde se shrnuly
závěry z jednotlivých komor (regionální, urbánní, CLLD) z předchozího dne. Byl rámcově
představen stav schvalování Dohody o partnerství a programů pro programové období
2021–2027, a rovněž programy přeshraniční spolupráce, které jsou významným
nástrojem rozvoje příslušných regionů. Stranou nezůstala ani diskuse aktuálního stavu
implementace Národního plánu obnovy nebo problematika zkvalitňování veřejné správy.
Jednání uzavřel vstup územních partnerů, kteří závěrečně shrnuli své podněty
k diskutovaným problematikám.
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Účastníci zasedání NSK se vedle projednávání složitých témat mohli díky
absolvování prohlídky litoměřického hradu či města blíže seznámit s navštíveným
územím.
„Jsme rádi, že právě naše Kulturní a konferenční centrum v podobě prostor
historického hradu bylo vybráno na uskutečnění této významné akce,“ řekla Michaela
Mokrá, ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích. A dodala: „Pevně věřím, že
organizátoři byli spokojení a že se k nám budou chtít vrátit.“

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj
Zpracovala: Daniela Kekrtová
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