Termín schůzky nad evropskými vzdělávacími programy koalice nemá
Koaliční lídři se dosud nedohodli na termínu schůzky nad tématem čerpání peněz ze vzdělávacích evropských
fondů. K jednání vyzvala takzvanou koaliční devítku ve středu místopředsedkyně školského sněmovního výboru
Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Není spokojena s návrhem ministryně školství Dany Kuchtové (SZ), aby o části
peněz spolurozhodovala agentura zřízená ministerstvem průmyslu a obchodu CzechInvest. Kuchtová by podle
Šojdrové kvůli chybě měla uvažovat o rezignaci.
Předseda lidovců a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek řekl, že Šojdrové výhrady se netýkají pouze evropských
fondů a CzechInvestu, ale celkového stavu zajištění budoucí práce ministerstva na čerpání evropských peněz. O
problému ve středu mluvil s Kuchtovou na jednání vlády. "Souhlasil jsem s částečným zapojením CzechInvestu, ale s
výhradami," uvedl s tím, že hlavní je nezdržet přípravu programů a tím i možnost peníze čerpat.
"Jsme připraveni jednat o evropských fondech, schůzka zatím svolána nebyla. Rozhodně ale nebudeme jednat o
odvolání ministryně Kuchtové," řekl ČTK šéf zelených a vicepremiér Martin Bursík s tím, že o to Šojdrová ani
nepožádala.
Šojdrová má podle Čunka právo požádat o jednání koalice, protože ale jde o devět lidí, je těžké najít termín
vyhovující všem. Když se setkání neuskuteční tento týden, bude v týdnu příštím, soudí šéf lidovců. K tomu, zda by
měla Kuchtová odstoupit, se Čunek odmítl vyjádřit. Problém, který je třeba vyřešit, považuje nicméně za velký.
Bývala ministryně školství Miroslava Kopicová, která označovala za svého působení operační programy za prioritu,
věří, že se problémy podaří vyřešit. "Myslím, že se podaří ten spor, který se rozhořel, uhasit," řekla ředitelka
Národního vzdělávacího fondu s tím, že už se s Kuchtovou setkala a navrhla jí řešení.
Spory se vedou o program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v objemu 59 miliard korun. Kopicová řekla, že
pokud by měl být CzechInvest kromě krajů a ministerské agentury CERA (Czech Education and Research Agency)
dalším implementačním orgánem, musel by se program změnit a znovu poslat Evropské komisi, která jeho původní
podobu nyní projednává. Netroufá si však odhadnout, jaké zdržení by to znamenalo.
Druhou možností prý je, že CzechInvest nebude přímo v implementační struktuře, ale bude ministerstvu školství
pomáhat s programem jinou formou, třeba technickou pomocí. Kopicová by dala přednost této variantě.

