Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

19. 2. - 21. 2. 2008
Seminář ECRN k iniciativě Logistika chemického průmyslu ve
Střední Evropě

Název, cíl a
důvod cesty:

Magdeburg, Německo
Cíl: účast na semináři Evropské sítě chemických regionů k připravované
iniciativě Logistika chemického průmyslu ve Střední Evropě v zastoupení
pana náměstka Ing. Fialy
1. den – 19. 2. 2008
10.30 hod – odjezd na letiště v Bruselu
12.00 hod – odlet z Bruselu do Berlína
14.00 hod – odjezd z letiště v Berlíně do Magdeburgu
17.30 hod – příjezd vlakem do Magdeburgu
19.00 hod – neformální setkání účastníků semináře, networking
2. den – 20. 2. 2008
10.00 hod – zahájení semináře ECRN

Harmonogram
cesty:

15.30 hod – ukončení semináře ECRN
16.00 hod – neformální setkání se zástupci Svazu chemického průmyslu a
UNIPETROLu
18.00 hod – setkání s Thomasem Wobbenem, ředitelem zastoupení
regionu Saska-Anhaltska v Bruselu a jednatelem sítě ECRN
3. den – 5. 12. 2007
7.30 hod – odjezd vlakem z Magdeburgu do Berlína
12.30 hod – odlet z Berlína do Bruselu
15.30 hod – příjezd do Českého domu

Ing. Markéta Pokorná byla pověřena a vyslána na tuto služební cestu
v zastoupení pana náměstka Ing. Fialy coby zástupce Ústeckého kraje
v Evropské síti chemických regionů, aby vyjádřila souhlasné stanovisko
Ústeckého kraje k zahájení společné iniciativy České republiky, Polska a
Německa k připravovaném projektu Logistika chemického průmyslu ve
Střední Evropě v rámci programu meziregionální spolupráce Interregu
IVB.

Průběh a
výsledky cesty:

Dne 20. února 2008 se v Magdeburgu na semináři ECRN (Evropská síť
chemických regionů) setkali zástupci těchto tří zemí. Česká republika byla
zastoupena Ing. Markétou Pokornou za Krajský úřad Ústeckého kraje,
Ing. Ladislavem Novákem a Ing. Ladislavem Špačkem ze Svazu
chemického průmyslu a Ing. Davidem Pinkou z UNIPETROLu. Za polskou
stranu se semináře zúčastnili pan Wojciech Lubiewa-Wielezynski
z polského Svazu chemického průmyslu, Renata Znamirowska
z Ministerstva obchodu a mnohočetnou německou delegaci vedl pan
Thomas Wobben, ředitel zastoupení regionu Sasko-Anhaltsko v Bruselu.
Cílem semináře bylo spojit klíčové účastníky z ČR, Polska SRN,
projednat aktuální nedostatky a budoucí aktivity a dojednat společnou
strategii vůči EU na národní a regionální úrovni. Všechny tři strany se
shodly na společném postupu a vyjádřily vůli zapojit se do společného
projektu v rámci sítě ECRN. Výstupem semináře byla společná dohoda
týkající se dalšího postupu (písemný návrh této iniciativy byl poté
zkonzultován a připomínkován též panem náměstkem Ing. Fialou).
Společná žádost pro projekt v INTERREG IV B by měla být připravena do
dubna 2008.
Všechny vytyčené cíle služební cesty v Magdeburgu ve dnech 19. 2. –
21. 2. 2008 byly splněny. Zástupkyně ÚK v Bruselu i nadále pokračuje ve
spolupráci s angažovanými subjekty v oblasti chemického průmyslu na
území Ústeckého kraje a zástupci sítě ECRN – Michaelem Hackem,
Thomasem Wobbenem a Andreasem Fiedlerem.

Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Ing. Markéta Pokorná

Datum:

5. 2. 2008
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