Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

8. 10. 2007
Účast na veletrhu investičních příležitostí „Exporeal Mnichov“

Název, cíl a
důvod cesty:

Německo

Harmonogram
cesty:

cesta Most – Cheb – Mnichov
návštěva veletrhu
cesta Mnichov – Cheb – Most – Ústí n/L.

Propagace investičních příležitostí v Ústeckém kraji
05:00 – 10:30
10:30 – 14:30
14:30 – 20:30

Ústecký kraj se již tradičně účastní veletrhu investičních příležitostí
„Exporeal“ Mnichov. V letošním roce má společný stánek s městy Děčín a
Ústí nad Labem. Hlavní investiční příležitostí, kterou propaguje Ústecký
kraj na tomto veletrhu je SPZ Triangle. Současně jsou však nabízeny i
brownfields vytipované v rámci projektu na regeneraci brownfields
v Ústeckém kraji, který byl v loňském roce zpracován ve spolupráci
s agenturou CzechInvest.

Průběh a
výsledky cesty:

Na stánku zajišťují trvalou službu pracovníci odboru regionálního rozvoje a
průmyslové zóny Triangle. Delegace KÚÚK vedená paní ředitelkou Mgr.
Šťastnou, navštívila stánek i celý veletrh dne 8. 10. 2007. Během návštěvy
veletržních hal byly navštíveny i stánky ostatních krajů ČR a jiných
subjektů, které se zajímají o možnosti investování v Ústeckém kraji (např.
developerské a investorské organizace z Německa, Polska, Ruska,
Spojených států, Slovenska a další).
Delegace se zajímala o to, co a jakým způsobem vystavují či prezentují
ostatní vystavovatelé s cílem, připravit na příští veletrh ještě lepší,
kvalitnější a širší nabídku Ústeckého kraje. Současně byly projednávány i
možnosti dalšího aktivního zapojení se do chodu veletrhu, např. přípravou
komentovaných vystoupení a prezentací přímo na stánku či účastí
v panelových diskusích průběžně probíhajících během veletrhu v několika
přednáškových sálech. Vedle toho se delegace soustředila na zhodnocení
možností propagovat i další nemovitosti v majetku ÚK (proto byl přítomen
vedoucí majetkového odboru Ing. Šimák).

Spolucestující:

Mgr. Šťastná, ředitelka KÚÚK, Ing. Šimák, vedoucí majetkového odboru

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet ÚK

Zpracoval:

Ing. Jan Sixta, CSc., vedoucí odboru průmyslové zóny Triangle

Datum:

9. 10. 2007

