Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

6.- 10.10. 2008
Brusel (Belgie) – Open days 20008, zajištění participace Ústeckého kraje
na reprezentační akci regionů Evropské Unie
Průběh pracovní cesty v bodech
Pondělí 6. 10.
17:00 hod

příjezd delegace KÚ ÚK

17:30 hod

odvoz věcí do Českého domu

18:00 hod

odvoz propagačních materiálů ÚK na stánek na Investors´
Café do VR

19:00 hod

otevření stánku ÚK na Investors´ Café

19:00 hod

Workshop : 06E01 - OPENING of the INVESTORS’ CAFÉ
[Code:06E01 ]

20:00 hod

„Plzeň – Evropské město kultury 2015“ – Český dům, galerie
Českého centra

Harmonogram
cesty:

21:00 hod

uzavření stánku ÚK na Investors´ Café

Úterý 7. 10.
8:00 hod

otevření stánku ÚK na Investors´ Café

9:15 hod

odjezd Caravelly na letiště

10:00 hod

interview s redaktorkou Českého rozhlasu

10.20 hod

přílet politických zástupců Ústeckého kraje

11:15 hod

Workshop 07B05 - Life Without Gas and Oil? [Code:07B05]

13:15 hod

prohlídka galerie Českého centra

14:30 hod

Workshop : Workshop 07B12 - Adapting to climate change
via ICT-enabled response to emergencies [Code:07B12]

16:45 hod

Workshop 07C16 - Supporting partnerships to foster
employment and social inclusion [Code:07C16]

19:00 hod

uzavření stánku ÚK na Investors´ Café

19:30 hod

„Zapomenutá Praha“ – vernisáž výstavy – Pražský dům,
Avenue Palmerston 16

Středa 8. 10.
8:00 hod

CEBRE – pracovní snídaně na téma Zákon o malých
podnicích, České centrum

8:00 hod

otevření stánku ÚK na Investors´ Café

9:30 hod

veřejné slyšení Magické osmičky v československé historii,
Evropský parlament

12:30 hod

oběd řečníků – restaurace Nouveau St. Michel (naproti
Zastoupení Saska-Anhaltska, oběd à la carte) – Jan Sixta

14:30 hod

Workshop 08C34 - Active local and regional participation in
Europe [Code:08C34] – řečník Jan Sixta

16:45 hod

Workshop 08C42 - Successful models for promoting regions
through Regional Policy Instruments [Code:08C42]

19:00 hod

uzavření stánku ÚK na Investors´ Café

20:00 hod

Open Days 2008 v Pražském domě, Avenue Palmerston 16,
Brusel

20.15 hod

setkání s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem, Pražský dům
– domluva prostor v Evropském parlamentu na výstavu
Fabrica Bohemica

Čtvrtek 9. 10.
8:00 hod

otevření stánku ÚK na Investors´ Café

9:00 hod

Workshop : Workshop 09B35 - Impacts of the Green Energy
Package on major European utilities [Code:09B35]

14:00 hod

Workshop : OPEN DAYS 2008 - Closing Session - 09E02
[Code:09E02]

14:00 hod

uzavření stánku ÚK na Investors´ Café

14:30 hod

odjezd Caravelly na letiště

17:30 hod

odlet politických zástupců Ústeckého kraje

Pátek 10. 10.
8:00 hod
Průběh a
výsledky cesty:

odjezd delegace KÚ ÚK

Průběh pracovní cesty
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Součástí Open Days je tradičně též tzv. Investors´ Café. Investors´ Café je
jakýmsi veletrhem investičních příležitostí v krajích EU a také zde
návštěvník nalezne řadu užitečných informací o stávajících projektech
jednotlivých evropských institucí (prezentovaly se zde některá generální
ředitelství Evropské komise), soukromých firem a dalších subjektů.
Ústecký kraj využil možnosti aktivně se účastnit Investors´ Café, což
znamenalo mít v prostorách Výboru regionů stánek s informacemi o
projektech, investičních příležitostech, ale i turistických atrakcích kraje.
Ústecký kraj se přihlásil do tematické vesnice Environment (životní
prostředí) a prezentoval zde svůj projekt ReRegions (projekt v programu
Interreg zaměřený na sdílení zkušeností mezi regiony EU v oblasti
rekultivace, revitalizace, resocializace apod. krajiny, ale též své přírodní
bohatství (NP České Švýcarsko, České středohoří, Krušné hory apod.) a
investiční příležitosti v našem kraji. Na Investors´ Café dorazilo cca 1.000
návštěvníků, celkově na Open Days to bylo 7.000 lidí.
Ústecký kraj byl členem konglomerátu Promoting regions and participation
in Europe (tj. Podpora regionů a participace v Evropě), jehož vedoucím
partnerem bylo Sasko-Anhaltsko. Celkem měl konglomerát 11 členů. Náš
konglomerát organizoval 2 workshopy v Centru regionů (na Boulevard St.
Michel) – první s názvem Aktivní místní a regionální participace v Evropě a
druhý s názvem Úspěšné modely na propagaci regionů skrze regionální
politické nástroje. Ing. Sixta vystoupil na prvním z těchto workshopů, tedy
Aktivní místní a regionální participace v Evropě, na téma nEU regions:
together from brown to greeen (Nové regiony EU: společně od hnědé
k zelené). V jeho prezentaci popsal cíle, aktivity a způsob zapojení
mezinárodních partnerů do projektu ReRegions. Na tento workshop bylo
přihlášeno 300 účastníků.
Během pobytu v Bruselu navštívila delegace ÚK několik workshopů Open
Days 2008 a též doprovodné akce, které probíhaly paralelně s Open Days
2008 jako např. „Plzeň – Evropské město kultury 2015“, kulturní akce
v Pražském domě, pracovní snídaně CEBRE na téma Zákon o malých
podnicích, veřejná rozprava Magické osmičky v Evropském parlamentu.
Setkali se zde s mnoha politiky a představiteli jednotlivých krajů, Evropské
komise a Evropského parlamentu, s kterými diskutovali na různá témata. Na
akci „Open Days 2008 v Pražském domě“ proběhlo jednání s poslancem
Evropského parlamentu Jaromírem Kohlíčkem o možnosti zajištění prostor
v Evropském parlamentu za účelem uspořádání výstavy Fabrica Bohemica
konané během předsednictví ČR EU.
Současně s návštěvou delegace Ústeckého kraje proběhla schůzka Ing.
Markéty Pokorné s redaktorkou Českého rozhlasu Petrou Báčovou, která
poprosila o interview na téma aktivity Ústeckého kraje během českého
předsednictví a na téma regionální zastoupení.
Spolucestující:

MUDr. Vladimír Záhorský, radní Ústeckého kraje
JUDr. Milan Franc, radní Ústeckého kraje
Ing. Jan Sixta CSc., vedoucí odboru PZ TRIANGLE
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Ing. Markéta Pokorná, Zastoupení Ústeckého kraje v Bruselu
Ing. Michaela Tobiášová, kancelář hejtmana
Miroslav Fíla, řidič
Náklady na cestu
hrazeny z:

kancelář ředitele a kancelář hejtmana

Zpracoval:

Š. Varhulíková, kancelář hejtmana

Datum:

14.10.2008
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