Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

21.-27:1.2008
Uvedení nového pracovníka zastoupení Ústeckého kraje při EU

Název, cíl a
důvod cesty:

Brusel, Belgie
Cíl: příprava a účast na společenských akcích za účelem oficiálně
představit nového zástupce ÚK při EU; vyřizování personálních a
administrativních záležitostí
21.1.2008 (pondělí)
09.00 hod – odjezd z Krajského úřadu
09.30 hod. – vyzvednutí osobních věcí Ing. Pokorné, Ústí nad Labem
10.00 hod. – vyzvednutí Ing.Mudry, Ústí nad Labem
10.30 hod. – vyzvednutí objednaného pečiva, fa.Japek, Litvínov-Janov
22.00 hod. – příjezd do Bruselu, Český dům (rue du Trone) – vyložení
propagačních předmětů, nápojů a pochutin a jejich základní uskladnění
v kanceláři ÚK
23.00 hod. – vyložení osobních věcí Ing.Pokorné, rue Gray; ubytování
Ing.Mudry, hotel Ibis St.Catherine

Harmonogram
cesty:

22.1. 2008 (úterý)
10.00 hod. – předání vstupního průkazu do budovy Českého domu
10.30 hod. – úklid v kanceláři SZ, doskladnění přivezených věcí
11.00 hod. – představení Ing.Mudry zástupcům jednotlivých krajů
přítomných v Českém domě
11.30 – 18.30 – příprava na novoroční přípitek s vv. Vicenovou –rautu
v přízemí, stánku Ústeckého kraje v 1.patře, příprava občerstvení, stolů,
reklamní bannery, stojany aj.
19.00 hod. – zahájení novoročního přípitku, za kraje projev KV zástupce
W.Hauptmanna
– krátké setkání s Vladimírem Müllerem, velvyslancem ČR v Belgii; Ivo
Gombalou – zástupcem města Ústí nad Labem, Michaelem Hackem ECRN
19.30 – 22.30 hod. – prezentace Ústeckého kraje u stánku v 1.patře

Českého domu
22.30 – 0.00 hod. – základní úklid
23.1.2008 (středa)
9.30 – 14.00 hod. – ve spolupráci s ostatními zástupci krajů úklid
v regionálním patře Českého domu i v kanceláři zastoupení ÚK
14.30 – 20.00 hod. - prohlídka bytů pro zástupce ÚK v Bruselu (Avenue
Hansen – Soule, rue de la Jonchaie, rue Champ du Roi, rue Lebon)
24. 1. 2008 (čtvrtek)
8.00 hod. – zpracování části podkladu pro jednání hejtmana s ministrem
zahraničních věcí
10.00 hod. – sjednávání pracovních schůzek
12.00 hod. - prohlídka bytů pro zástupce ÚK v Bruselu (Avenue
d´Auderghem, rue Dublin)
15.00 hod – návštěva Výboru regionů, opatření vstupního průkazu
17.00 hod – prohlídka bytu pro zástupce ÚK v Bruselu (rue Leys)
18.30 hod. – analýza trhu bankovních produktů v Belgii
25.1.2008 (pátek)
9.00 hod. – krátké setkání s Alenou Vlačihovou, CEBRE
10.00 hod – návštěva KBC Bank, seznámení s podmínkami zřízení
běžného účtu
11.30 hod. – prohlídka bytu pro zástupce ÚK v Bruselu (rue Phillip le Bon)
14.00 hod. – návštěva banky Monte Paschi, zřízení běžného účtu
17.30 hod – prohlídka bytu, Place Jourdan
26.1.2008 (sobota)
10.00 hod. – prohlídka bytu, Place Marguarette
15.00 hod. - setkání s majitelem bytu, (Place Jourdan) jednání o
podmínkách smlouvy, informace o způsobu složení kauce
19.30 hod. – účast na Stereotypes National Party
19.30 hod. – 22.00 hod.: logistická podpora společného stánku CZ krajů,
poskytování informací o ÚK účastníkům akce
po 22.00 hod: networking; diskuse o možnostech spolupráce a využití
kontaktů pro potřeby ÚK
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27.1.2008 (neděle)
7.30 hod – odjezd zástupce ÚK na letiště Bruxelles
9.35 hod – odlet z Bruselu
11.05 hod – přílet do Prahy
Novoroční přípitek v Českém domě byl organizován v úzké spolupráci
jednotlivých regionálních zástupců. Hlavním smyslem bylo oficiální setkání
regionálních zastoupení a dalších subjektů v Českém domě s novou vv.
ČR při EU M.Vicenovou; rovněž byl přítomen vv. ČR v Belgii V.Müller,
řada europoslanců za ČR. Z pohledu zástupců ÚK šlo o první možnost
setkat se s VIP v Bruselu, ale i se zástupci dalších českých i jiných
subjektů, které jsou v Bruselu přítomny. Byla navázána řada nových
kontaktů, případně byly obnoveny kontakty stávající.

Průběh a
výsledky cesty:

V 1.patře Českého domu byly umístěny propagační stánky s promo
materiály a s tradičními pochutinami jednotlivých krajů (touto formou byly
zastoupeny pouze kraje Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihomoravský a
Vysočina). Tato forma propagace se ukázala jako velmi účinná; z tohoto
důvodu je třeba zvážit intenzivnější zapojení sponzorů tak, aby KÚ byly
výrobky (zejména regionální speciality) určené pro propagaci nejen
regionu jako takového, ale i regionálních potravinářských firem,
poskytovány bezplatně.
Stereotypes National Party byla organizována stážisty z EK z cca 10 zemí;
jednalo se o společenskou akci, na níž bylo přítomno více než 1000 lidí
nejen z řad stážistů, ale i dalších expatů v Bruselu z řad pracovníků
institucí EU, firem, zájmových skupin atd. ÚK opět poskytl na tuto akci
občerstvení a propagační materiály, které zástupci kraje prezentovali a
poskytovali informace zájemcům.
Hlavním cílem cesty bylo seznámení zástupce ÚK J.Mudry se zástupci
dalších krajů, Stálého zastoupení a českých subjektů zastoupených
v Bruselu, navázání kontaktů se zástupcem ECRN M.Hackem, zástupcem
města ÚL I.Gombalou aj., zajištění reprezentace a komplexní logistické
podpory přípravy a průběhu výše zmíněných akcí, zajištění nezbytných a
v tuto chvíli možných organizačních kroků (vstupní karta do Českého
domu, informace o vybavení kanceláře ÚK, zřízení bankovního konta,
prohlídky bytů a výběr bytu pro zástupce ÚK). Všechny uvedené cíle byly
splněny.

Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele

Zpracoval:

Ing. Josef Mudra

Datum:

11. 1. 2007
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