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C E ST O V N Í

ZP R Á V A

ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

29. 10. 2008 - 31. 10. 2008
Conference on Territorial Cohesion and the Future of the Cohesion
policy

Název, cíl a
důvod cesty:

Konference o územní soudržnosti a budoucnosti politiky soudržnosti
Cíle: zajištění účasti na konferenci, zapojení Ústeckého kraje do diskuse o
budoucnosti kohezní politiky

Harmonogram
cesty:

29.10.2008 – příjezd
30.10.2008 – účast na exkurzi a konferenci
9.10.2008 – účast na konferenci
Před samotným zahájením konference proběhla exkurze pořádaná
regionem Ile de France. Cílem bylo představení regenerace území
v městské části La Tour a návštěva podnikatelského inkubátoru v této
části. Poté byla zahájena vlastní konference.
Program konference
30.10.2008
12h30 - 13h30: Registrace
13h30 – 13h35: úvodní projev, Jean-Paul HUCHON, předseda regionální
rady Ile-de-France
13h35 – 13h45 : úvodní projev, Hubert FALCO, sekretář pro územní
plánování, Francie
13h45 - 14h45: úvodní část:

Průběh a
výsledky cesty:

•

Joao FERRAO, sekretář pro územní plánování, Portugalsko

•

Jan OLBRYCHT, Evropský parlament, komise REGI

•

Michel DELEBARRE, první Vice-President Výboru regionů

•

Alain ROUSSET, president Asociace francouzkých regionů

•

Michel FOUCHER, moderátor

14h45 – 18h30: územní soudržnost a politiky EU
14h45–15h15: úvod, Michel FOUCHER
15h15–15h45: přestávka
15h45–18h15: souběžné workshopy
•

Společná zemědělská politika a rozvoj venkova

•

Udržitelný rozvoj a klimatické změny

•

Lisabonský proces

•

Integrovaný územní rozvoj a vládnutí

31 october 2008
9h–9h30: shrnutí výstupů workshopů, Xavier GIZARD
9h30– 10h45: kulatý stl o územní soudržnosti
•

Andreas FALUDI, OTB Research Institute for Housing, Urban and
Mobility Studies Delft University of Technology

•

Katarina MATHERNOVA, DG Regio

•

Jean-Yves Le DRIAN, Výbor regionů

•

Hella DUNGER-LÖPER, město Berlín

•

Lambert Van NISTELROOIJ, Evropský parlament, komise REGI

•

Pierre DARTOUT, delegát pro územní plánování, Francie

•

10h45–11h15: přestávka

11h15: kulatý stůl o budoucnosti politiky soudržnosti
•

Mario PEZZINI, OECD

•

Danuta HÜBNER, komisařka pro Regionální politiku

•

Jan OLBRYCHT, Evropský parlament

•

Michel DELEBARRE, Výbor regionů

•

Claudio MARTINI, prezident CPMR

•

Pierre DARTOUT, delegát pro územní plánování, Francie

Hlavním závěrem konference je výzva k zapojení do diskuze o podobě
politiky soudržnosti EU po roce 2013:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/consultation_cs.htm .
Většina vystupujících se shodla, že politika soudržnosti financovaná
zejména ze strukturálních fondů, by měla pokračovat i po skončení
současného období. Hlavní otázkou je objem prostředků, které bude
možné alokovat z evropského rozpočtu. Obsáhlá diskuze byla věnována
nastavení kritérií pro vymezení regionů z pohledu cílů politiky, mechanismu
rozdělování prostředků strukturálních fondů a vztahu politiky územní
soudržnosti a sektorových politik.
Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet kraje.

Zpracoval:

Pavel Hajšman - ORR

Datum:

3.10.2008
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