
ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 21. června 2004,

kterým se stanoví seznam oblastí České republiky spadajících pod cíl 2 strukturálních fondů pro
období 2004 až 2006

(oznámeno pod číslem K(2004) 2134)

(Pouze české znění je závazné)

(2004/559/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21.
června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních
fondech (1), a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro rozvoj a přeměnu regionů,
Výborem pro zemědělské struktury a rozvoj venkova
a Výborem pro struktury rybolovu a akvakultury,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Cíl 2 strukturálních fondů spočívá v podpoře hospo-
dářské a sociální přeměny oblastí, jež čelí strukturálním
obtížím.

(2) Komise a členské státy usilují o to, aby zajistily, že
pomoc bude skutečně soustředěna na nejvážněji posti-
žené oblasti a na nejvhodnější zeměpisné úrovni.

(3) Horní mez způsobilého počtu obyvatel je 370 000
v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/1999,
kterým se stanoví horní mez pro Českou republiku na

31 % obyvatelstva v regionech NUTS II nespadajících pod
cíl 1.

(4) Komise připravuje na základě návrhů členských států a v
úzké součinnosti s dotčeným členským státem a s nále-
žitým ohledem na jeho priority seznam oblastí spadají-
cích pod cíl 2,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Oblasti v České republice spadající od 1. května 2004 do 31.
prosince 2006 pod cíl 2 strukturálních fondů jsou uvedeny
v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 21. června 2004.

Za Komisi
Jacques BARROT

člen Komise
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(1) Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
aktem o přistoupení.



PŘÍLOHA

Seznam oblastí spadajících pod cíl 2 v České republice

Období 2004 až 2006

Region NUTS III

Způsobilá oblast Obyvatelstvo regionu
úrovně NUTS III ve
způsobilých oblastech

(počet obyvatel)
Všechny oblasti regionu
úrovně NUTS III kromě

Pouze následující oblasti regionu úrovně
NUTS III

Oblasti splňující podmínky čl. 4 odst. 7 nařízení (ES) č. 1260/1999

Praha městská část (národní kód):
Praha 1 (500054)
Praha 8 (500208)
Praha – Březiněves (538124)
Praha – Ďáblice (547298)
Praha – Dolní Chabry (547301)
Praha 9 (500216)
Praha 12 (547107)
Praha – Libuš (547051)
Praha 14 (547361)
Praha – Dolní Počernice (538175)
Praha 15 (547387)
Praha – Dolní Měcholupy (547379)
Praha – Dubeč (538205)
Praha – Petrovice (547395)
Praha – Štěrboholy (547409)
Praha 19 – Kbely (547344)
Praha – Čakovice (547310)
Praha – Satalice (538736)
Praha – Vinoř (539007)
Praha 20 – Horní Počernice (538213)
Praha 21 – Újezd nad Lesy (538949)
Praha – Běchovice (538060)
Praha – Klánovice (538302)
Praha – Koloděje (538353)

364 766

CS23.7.2004 Úřední věstník Evropské unie L 249/27


