
 

AGENDA 

 

The dialogue, in its first part, will deal with the implementation phase of the programming period 2021 – 2027 

of the European Structural and Investment funds and the possibility of using them to support the current 

challenges of European society.  

In the Second part, the dialogue will address to young people and on their view on the future of the Europe. 

What kind of EU do young people (not only) want in the future? What are the opportunities for young people 

to participate in the EU and what is the voice of young people in the EU? What is the awareness of the EU in 

the Czech environment? And what effect does teaching in schools / universities have on this awareness? 

Moderator: David Póč, Strategy Project Manager, Support Department of Vice-rector for Development, Legal 

and Information Technologies, Masaryk University 

14:00 – Welcome, Opening of the Dialogue and introduction of panel by moderator 

 Apostolos Tzitzikostas, President of the Committee of the Regions 

 Radim Sršeň, Member of the Committee of the Regions 

 Vendula Nováčková, Director, Representation of the South Moravian Region to the EU 

14:20 – Opening Speech by Radim Sršeň, Member of the Committee of the Regions 

 Keynote Speech by Apostolos Tzitzikostas, President of the Committee of the Regions 

 Vendula Nováčková, Director, Representation of the South Moravian Region to the EU 

 Radim Polčák, Vice-rector for Development, Legal and Information Technologies, Masaryk University  

14:30 – Opening debate with students and citizens, discussed topics: 

- the implementation phase of the programming period 2021 – 2027 of the European Structural and 

Investment funds and the possibility of using them to support the current challenges of European 

society. 

- the view of young people on the Future of the Europe/European Union  

15:30 – End of the discussion, panellist´s key messages and final summary by moderator 

15:45 – End of the official program, free discussion 

 



 

 

 

 

Program události 

Místní dialog při Evropském roku mládeže a soudržnosti 

12. dubna 2022 14:00 – 16:00 

Adresa: Aula Fakulty Sociálních Studií Masarykovy univerzity, Joštova 218, Brno 602 00 

První část dialogu se bude zabývat realizační fází programového období 2021 - 2027 Evropských strukturálních 

a investičních fondů a možnostmi jejich využití k podpoře aktuálních výzev evropské společnosti.  

Poté se bude diskutovat o pohledu mladých lidí na EU! Jakou EU chtějí (nejen) mladí lidé do budoucna? Jaké 

jsou příležitosti pro účast mladých lidí v EU a jaký je hlas mladých lidí v EU? Jaké je povědomí o EU v českém 

prostředí? A jaký vliv na toto povědomí má výuka na školách/univerzitách? 

Moderátor: David Póč, ředitel strategického projektu MU 2021+, Kancelář prorektora pro rozvoj, legislativu a 

informační technologie, Masarykova univerzita 

14:00 – Zahájení Dialogu a představení panelu moderátorem 

 Apostolos Tzitzikostas, Předseda Výboru regionů 

 Radim Sršeň, Člen Výboru regionů, zastupitel obce Studénky 

 Vendula Nováčková, ředitelka, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU 

14:20 – Úvodní řeč Radima Sršně, člen Výboru regionů, zastupitel obce Studénky 

 Úvodní řeč, Apostolos Tzitzikostas, Předseda Výboru regionů 

 Vendula Nováčková, ředitelka, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU 

 Radim Polčák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie, Masarykova univerzita       

14:30 – Zahájení debaty se studenty a občany, probíraná témata: 

- realizační fází programového období 2021 – 2027 Evropských strukturálních a investičních fondů a 

možností jejich využití k podpoře aktuálních výzev evropské společnosti. 

- pohled mladých lidí na EU! Jakou EU si (nejen) mladí lidé do budoucna přejí? Jaké jsou možnosti zapojení 

mladých lidí v EU a jaký hlas v EU mladí lidé mají? Jaké je povědomí o EU v českém prostředí? A jaký vliv 

na toto povědomí má výuka na školách/univerzitách? 

15:30 – Ukončení diskuze, klíčové myšlenky panelistů a závěrečné shrnutí moderátorem 

15:45 – Ukončení oficiálního programu, volná diskuze 

 


