Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

28.-30.12.2007
Zastoupení Ústeckého kraje na 5. kongresu Sítě evropských chemických
regionů

28.12.2007 – doprava do Ludwigshafenu (SRN)
29.12.2007 – účast na kongresu
30.12.2007 – účast na kongresu, doprava do ČR

Ve dnech 29.-30.12.2007 se v Ludwigshafenu (SRN) konal již 5. kongres
Sítě evropských chemických regionů (ECRN). Za Ústecký kraj, který je
členem ECRN, se kongresu zúčastnil PhDr. Václav Hofmann, člen
Zastupitelstva Ústeckého kraje a Mgr. Andrea Kalasová, kancelář
hejtmana.
Nosným tématem kongresu byla „Konkurenceschopnost chemických
regionů v Evropě“. Kongres zahájil Dr. Reiner Haseloff, ministr ekonomiky
a práce Saska-Anhaltska a prezident ECRN, dále účastníky pozdravil
Prof. Dr. Siegfried Engler, státní tajemník Ministerstva ekonomiky,
dopravy, zemědělství a vinařství Rýnsko-vestfálska.

Průběh a
výsledky cesty:

V rámci zahájení kongresu informoval Klaus Berend, vedoucí generálního
ředitelství (DG) pro podnikání a průmysl z Evropské komise o aktuálním
jednání skupiny, tzv. High-Level Group, pro konkurenceschopnost
chemického průmyslu v EU, které je Česká republika členem. Tato
skupina je poradním orgánem Evropské komise. Jejím cílem je udržení
konkurenceschopnosti chemického průmyslu v EU, proto se bude zabývat
především inovacemi a lidskými zdroji, zásobami a energií, infrastrukturou
a logistikou, obchodem a externí konkurenceschopností v chemickém
průmyslu. Na základě zjištěných poznatků budou definovány perspektivy
evropského chemického průmyslu.
Dále probíhaly jednotlivé workshopy. Zajímavé podněty byly předneseny
např. během workshopu na téma „Regionální strategie rozvoje
dovedností/vzdělání“. George Ritschie z North East Process Industry
Cluster (NEPIC), představil program rozvoje vzdělávání budoucích
pracovních sil v průmyslu ve Velké Británii. Je zde ucelená koncepce od
jasné představy o počtu potřebných pracovních sil v jednotlivých oblastech
průmyslu, přes motivaci žáků ke studiu technických oborů (DVD pro žáky
základních škol s ukázkami zajímavostí z průmyslové výroby), ke
spolupráci škol a průmyslových podniků při zajištění praxe a následného
zaměstnávání absolventů.

Hlavním cílem je především změnit negativní image průmyslu (především
chemického) a zatraktivnit tuto oblast pro mladé lidi.
Spolucestující:

PhDr. Václav Hofmann, člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet ÚK

Zpracoval:

Mgr. Andrea Kalasová
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06.12.2007

2

