Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

5.5. – 7.5. 2008
Příprava akcí zajišťovaných Zastoupením ÚK v Bruselu a kanceláří
hejtmana

Název, cíl a
důvod cesty:

Brusel, Belgie
Cíl: organizační zajištění odborného workshopu chemiků v ÚL, akce JPOI,
2. ročníků Czech street party, setkání MEP a čtvrtletní kontrolní návštěva
Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
1. den – 5. 5. 2008
10:05 – přílet na letiště do Bruselu
12:30 – ubytování v hotelu Windsdor, Place Roupe 13
15:00 – setkání s Janem Vytopilem, velvyslaneckým radou při EU, diskuze o kulturních akcích ÚK během Českého předsednictví a
příprava 2. ročníku Czech street party
18.00 – návštěva výstavy malíře, grafika a ilustrátora Františka Doubka
v Pražském domě
19:00 – setkání zastoupení českých krajů se zahraničními partnerskými
regiony v Pražském domě

Harmonogram
cesty:

2. den – 6. 5. 2008
09:00 – schůzka v Českém domě, projednávání pracovních záležitostí a
chodu Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
12:00 – pracovní setkání s Thomasem Wobbenem ředitelem zastoupení
Saska Anhaltska při EU a Michalem Hackem ředitelem sekretariátu
ECRN – příprava odborné konference chemiků během
předsednictví, diskuze o delegaci ÚK na MEPs Evening 10.6.,
příprava odborného workshopu a setkání chemiků v Ústí nad
Labem 17. a 18 .6. v Ústí nad Labem
14:00 – schůzka konglomerátu Promoting Regions and Participation in
Europe, v rámci Open Days 2008, v budově centra regionů
Boulevard St. Michel
16:00 – prezentace Prahy 11 v Pražském domě
3. den – 7.5. 2008
10:00 – schůzka s Petrem Dolejším, Stálé zastoupení ČR při EU (Úsek pro
průmysl a konkurenceschopnost) – diskuze o připravované
odborné konferenci chemiků během českého předsednictví, MEP
setkání a projekt Chemlog, vyjádření Ministerstva průmyslu a

obchodu
12:00 – setkání se Stanislavem Schnaiderem a Petrem Jeníkem, diplomaté
Stálého zastoupení ČR při EU
15:00 – odjezd na letiště

První část pracovní cesty vedla do budovy Stálého zastoupení ČR
při EU, kde se vedoucí odboru kancelář hejtmana Ing. Aleš Konopásek
spolu se zástupkyní Ústeckého kraje v Bruselu Ing. Markétou Pokornou a
styčným pracovníkem pro Brusel z kanceláře hejtmana Šárkou
Varhulíkovou, setkali s velvyslaneckým radou při EU Janem Vytopilem.
Schůzka byla zaměřena zejména na diskuzi o kulturních akcích Ústeckého
kraje plánovaných na období Českého předsednictví. Dále se projednávala
společně koordinovaná akce 2. ročník Czech street party, která bude
uskutečněna 12.6.2008. Jednání se týkalo její přípravy a organizačního
zabezpečení. Cílem akce je prezentovat Českou republiku, její kraje a firmy
na silné a velmi viditelné platformě. Obdobně jako v předchozím ročníku
proběhne událost v ulici Rue Caroly před budovou Stálého zastoupení ČR
při EU a Českého domu. Účelem kulturní akce je propagace a rozšíření
informací o regionech a společnostech ČR mezi přestavitele evropských
institucí a širší bruselskou veřejnost.

Průběh a
výsledky cesty:

Po skončení jednání s velvyslaneckým radou navštívila delegace
výstavu malíře, grafika a ilustrátora Františka Doubka, která se konala u
příležitosti oficiálního setkání zastoupení českých krajů se zahraničními
partnerskými regiony v reprezentativních prostorách Pražského domu. Zde
ústeckou delegaci přivítala zástupkyně pražského zastoupení Linda
Kopecká. Účastníci hovořili o možnostech navázání nové spolupráce mezi
jednotlivými regiony EU a o možných projektech, do kterých by se
případně mohli společně zapojit. Jednalo se o úvodní schůzku. Setkávání
regionů bude v budoucnu nadále pokračovat.
V druhé části pracovní návštěvy se zástupci kraje setkali na
pracovišti Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu v Českém domě. Zde
projednávali pracovní záležitosti a chod zastoupení. Projednávanými tématy
byly např. Veletrh komunitárních programů, koncepce odborných a
kulturních akcí ÚK během českého předsednictví, zejména konference
chemiků v ÚL v období předsednictví, schůzka chemiků v ÚL dne 17. a 18.
června 2008, výstava Mystické Krušnohoří, Fabrica Bohemica,
připravované propagační materiály, událost JPOI ve Výboru regionů, Czech
Street Party a delegace ÚK aj. Dále se hovořilo o praktických otázkách
Zastoupení Ústeckého kraje jako internetové připojení a návrh požadavku o
doplnění nábytku v kanceláři a o důležitosti komunikace, spolupráce a
zpětné vazby mezi zástupkyní a jednotlivými odbory krajského úřadu.
V poledne se delegace setkala s ředitelem zastoupení SaskaAnhaltska při EU Thomasem Wobbenem a ředitelem sekretariátu ECRN
Michalem Hackem. Během jednání probíhala diskuze na téma příprava
odborné konference chemiků konaná v průběhu českého předsednictví,
diskuze o delegaci Ústeckého kraje na MEP Eveningu (večer
s europoslanci) konaného 10.6.2008, příprava odborného workshopu a
setkání chemiků v Ústí nad Labem 17. a 18. 6. v Ústí nad Labem a
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projednávali se další témata možné budoucí spolupráce. Zároveň ředitel
Saska – Anhaltska provedl ústeckou delegaci prostory zázemí zastoupení a
nabídl Ústeckému kraji možnost jejich využití v případě potřeby
uskutečnění kulturních či jiných akcí.
V odpoledních hodinách se uskutečnila schůzka konglomerátu
Promoting Regions and Participation in Europe. Konglomerát je sdružení
11 regionů, které se podílejí na společném workshopu v rámci Open Days
2008. Schůzka probíhala v budově centra regionů a jednalo se o tématech
příspěvků, místních workshopech, speakerech, internetových stránkách,
prezentaci, propagaci, organizačním zajištění a dalších záležitostech
souhrnné akce Open Days 2008.
Poslední den pracovní cesty se delegace setkala s Petrem Dolejším,
diplomatem ze Stálého zastoupení ČR při EU úseku pro průmysl a
konkurenceschopnost. Účastníci diskutovali o připravované odborné
konferenci chemiků během českého předsednictví a vyjádření postoje
Ministerstva průmyslu a obchodu k této aktivitě. Ministerstvo nahlíží na
tuto záležitost velmi pozitivně. Z jednání vyplynulo, že diplomat Petr
Dolejší zajistí prezentaci na téma „Leading example of lobbing in
automobile industry“ a vystoupí jako speaker na setkání chemiků
pořádaného 18. června 2008 v Ústí nad Labem. Současně pan Dolejší
předběžně nastínil i možnost aktivní účasti náměstka ministra průmyslu a
obchodu pana Hovorky za účelem podpořit aktivitu chemického průmyslu
v Ústeckém kraji. Dále se účastníci dotkli tématu úspěšnosti a budoucnosti
projektu Chemlog, který je též orientován na chemický průmysl, respektive
na jeho logistiku.
Později proběhla schůzka s diplomaty Stálého zastoupení ČR při EU
Stanislavem Schnaiderem a Petrem Jeníkem. Jednání se týkalo zejména
strukturálních fondů.
Závěr:
Z pracovní cesty vyplynula nutnost zajistit zapojení a spolupráci
ostatních odborů na přípravě akcí, které budou probíhat na území Ústeckého
kraje během předsednictví České republiky. Zároveň z dalších jednání
jednoznačně vyplývá nutnost zajištění dostatečného počtu pracovníků, kteří
se budou podílet na organizaci a celodenní obsluze stánku v průběhu akce 2.
ročník Czech street party a zároveň budou k dispozici delegaci Ústeckého
kraje, která se události zúčastní.
Z dosud provedených návštěv a jednání jednoznačně vyplývá, že
přítomnost a komunikace vedoucího odboru kanceláře hejtmana na
vybraných jednáních, účast na významných reprezentativních událostech a
průběžná pravidelná konzultační návštěva v Bruselu je velkým přínosem jak
pro Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu tak pro reprezentaci Ústeckého
kraje.
Spolucestující:
Náklady na cestu

Šárka Varhulíková, referentka na oddělení vnějších vztahů KH
Ing. Aleš Konopásek, vedoucí odboru kancelář hejtmana
kancelář ředitele
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hrazeny z:
Zpracoval:

Varhulíková Šárka

Datum:

12. 5. 2008
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