Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:

24. 05. – 26. 05. 2007

Název, cíl a
důvod cesty:

Koordinační porada – příprava projektu ENMR v rámci Interreg IVC
Belgie, Brusel
24. 05. 2007 04:00 – 12:30 cesta do Bruselu služebním automobilem
24. 05. 2007 12:30 – 18:00 pracovní setkání se všemi partnery projektu
ENMR (Evropská síť báňských regionů) na půdě stálého zastoupení
regionu Dolnopolského v Bruselu.

Harmonogram
cesty:

24. 05. 2007 19:30 – 21:00 společná večeře s potenciálními partnery.
25. 05. 2007 08:30 – 13:00 pracovní setkání s partnery projektu ENMR
(příprava projektu pro další plánovací období)
25. 05. 2007 13:00 – 23:00 cesta zpět služebním automobilem
z Bruselu do Mostu
24. 05. 2007 04:00 Odjezd služebním automobilem z Mostu přes
hraniční přechod Hora Sv. Šebestiána, Chemnitz, Giesen, Kolín n/R. a
Cáchy do Bruselu, ubytování v hotelu New Flat.

Průběh a
výsledky cesty:

24. 05. 2007 12:30 – 18:00 Setkání v zasedací místnosti stálého
zastoupení regionu Malopolsko (Krakov). Představení výsledků projektů
Interreg IIIC ReRegions (Jan Sixta, Nick Lyth) a ENMR (Ken Swanson) a
návrh možného propojení těchto projektů v příštím plánovacím období.
Projekt ENMR by rád využil výsledků projektu ReRegions a pozval
partnery ReRegions ke spolupráci v příštích třech až čtyřech letech
k vytvoření reprezentativní sítě spolupracujících báňských regionů
Evropy. Předpokládají celkem osm hlavních oblastí, ve kterých by chtěli
uspořádat mezinárodní meetingy a umožnit tak výměnu odborných
informací mezi politickými představiteli regionů i jejich odbornými
poradenskými a jinými spolupracujícími subjekty. Jedná se o oblasti:
• plánování uzavírky dolů, vč. problematiky případné obnovy těžby
• celoživotní vzdělávání a rekvalifikace pro horníky i pracovníky
uvolněné z hornictví
• územní plánování v hornických a posthornických oblastech, vč.
zapojení veřejnosti
• odstranění škod na životním prostředí, ekologická rekultivace a
revitalizace, problematika využití uzavřených báňských děl
• zpřístupnění minerálních zásob a územní plánování (ekologické limity –
pozn. autora)
• evropské zásoby minerálních surovin
• udržitelný rozvoj zdrojů minerálních surovin
Všech workshopů by se měli účastnit zástupci všech partnerů, počty
jejich zástupců a role jednotlivých partnerů při pořádání workshopů bude

odvislá od výše příspěvku, který budou jednotliví partneři schopni zajistit
na spolufinancování z národních zdrojů – pro případ Ústeckého kraje to
představuje částku od 65 do 350 tis. Kč ve třech letech.
Celý projekt by měl být zacílen na ovlivnění bruselské administrativy ve
prospěch rozvoje a vytváření podmínek v báňských regionech tak, aby
nedocházelo k neodůvodněné likvidaci nevyužitých zásob minerálních
surovin a tím i zhoršování situace na trhu práce i v ekonomice daných
regionů. Cílem je zvýšit surovinovou bezpečnost Evropy při lepším
(vyšším) využití místních zdrojů, a to samozřejmě při dodržení všech
ekologických zásad udržitelného rozvoje. Z tohoto důvodu se
předpokládá využití nabídky některého z partnerských regionů a
umístění trvalé kanceláře projektu přímo v Bruselu, a to vč. uspořádání
některých workshopů v tomto městě.
24. 05. 2007 19:30 – 21:00 Společná večeře a meeting partnerů
hrazená z prostředků končícího projektu EMNR IIIC, neformální diskuse
o možnostech další přípravy projektu pro období Interreg IVC.
25. 05. 2007 8:30 – 13:00 Pokračování diskuse z předešlého dne i
s vazbou na informace o současném stavu přípravy Evropské komise na
vyhlášení prvního kola výzev k podávání projektů do budoucího
programu Interreg IVC (pracovní název, v dokumentech EU je zatím
nazýváno „Cíl 3“). Podle informací z DG Regio a jiných orgánů EK je
předpoklad vyhlášení prvního kola výzev nejdříve na podzim 2007 s tím,
že termín podání přihlášek bude nejdříve v závěru roku,
pravděpodobněji v průběhu prvního čtvrtletí 2008. Do doby vypsání
prvního kola výzev lze pracovat na nových programech jen „rámcově“,
neboť nejsou známé veškeré podmínky pro nové programy. Nicméně
současná znalost umožňuje připravovat základní rysy budoucích
projektů, a to vč. odhadu rozpočtu. Projekt ENMR IVC počítá
s rozpočtem cca 1,5 mil. € za tři roky, celkovým počtem partnerů do 40,
z toho 8 hlavních partnerů (kteří budou zajišťovat jednotlivé oblasti a
workshopy), 16 spolupracujících partnerů podporujících vždy dva jednu
základní oblast a dalších 15 partnerů, kteří se budou jen účastnit
vlastních workshopů. 40. partner je vedoucí partner, kterým bude subjekt
se severošvédské báňské oblasti kolem měst Kiruna, Luleå či Piteå.
Jeho přesné jméno zatím nebylo dohodnuto – předpokládá se, že to
podle znění pravidel první výzvy bude buď město Piteå nebo Univerzita
Luleå nebo společná „příspěvková“ organizace měst Piteå a Luleå
s názvem CENTEK.
V souladu se závěry jednání Rady ÚK dne 9. 5. 2007 jsem oznámil
předběžný zájem ÚK být jedním z partnerů připravovaného projektu
s tím, že další podrobnosti budou teprve dojednány.
25. 05. 2007 13:00
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Náklady na cestu Rozpočet ÚK (12,5%), fond EU – INTERREG IIIC (75% z ERDF),
rozpočet z MMR (12,5%)
hrazeny z:
Zpracoval:

Ing. Jan Sixta, CSc., vedoucí odboru PZT

Datum:

28. 05. 2007

