Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

16.3.-17.3.2010
Účast na setkání pracovní skupiny STRAT/ADAPT v rámci projektu
LABEL (Operační program Central Europe)

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Účast zástupců Ústeckého kraje, projektového partnera projektu LABEL,
na jednání pracovní skupiny STRAT/ADAPT, které proběhlo v rámci
pravidelných setkávání skupiny z důvodu koordinace jednotlivých
projektových výstupů.

16.3.2010
11:15 odjezd z Ústí n.L. (KÚÚK), jednání 13:00 – 19:00 hod.
17.3.2010
jednání: 9:00 – 13:30 hod., příjezd do Ústí n.L. (KÚÚK) 15:45

V úvodu prvního dne setkání bylo jednáno o podobě společné strategie,
která by měla být uceleným shrnutím veškerých projektových výstupů
všech partnerů. Diskuse probíhala nad její podobou a možnými příspěvky
jednotlivých partnerů. Dalším blokem setkání byly prezentace shrnující část
dosavadních poznatků a průběh zpracování studií partnery, kteří jsou
součástí druhé projektové pracovní skupiny RISK: Poslední část prvního
dne jednání skupiny byla zaměřena na předání informací ohledně stavu
zpracování studií týkajících se vodní turistiky. Následovala opět diskuse o
příspěvku z těchto výstupů ke společné strategii. Z časových důvodů byl
přesunut poslední plánovaný blok jednání týkající se studií splavnosti na
druhý den.

Průběh a
výsledky cesty:

Dne 17.3. 2010 bylo setkání zahájeno informacemi ze strany vedoucího
partnera ohledně administrativy a finanční stránky projektu. Vedoucí
partner upozornil na časové zpoždění v čerpání projektových finančních
prostředků, které je nutné co nejdříve odstranit. Ze strany projektového
partnera Ústeckého kraje budou v roce 2010 dokončeny dva významné,
finančně náročně, výstupy. Dojde tedy ke splnění výzvy ze strany
projektového partnera. V rámci jednání dále následovalo představení stavu
zpracování zmíněných studií splavnosti ze strany projektových partnerů,
kteří se k jejich vypracování zavázali. Tento bod se týká i Ústeckého kraje.
Zástupci kraje hovořili o výběru zpracovatele studie na základě výběrového
řízení, které proběhne v nejbližších dnech.
Závěr druhého dne jednání se zaměřil na určení dalších postupů v rámci
plnění projektových aktivit, určení místa a času dalšího setkání skupiny a

připomenutí dílčích úkonů, které musí projektoví partneři splnit. Z celého
jednání skupiny vyplynulo, že je žádoucí vytvořit ze současné skupiny
menší seskupení expertů (skupinu STRAT), které se zaměří na koordinaci
zpracování společné strategie. Budoucích jednání této skupiny se budou
účastnit také zástupci Ústeckého kraje.
Spolucestující:

Ing. Jolana Novotná – odbor UPS

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet projektu LABEL

Zpracoval:

Ing. Helena Minářová – odbor RR

Datum:

18.3.2010
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