Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

15. – 18. 6. 2009
2. zasedání Řídícího výboru mezinárodního projektu „Listen to the
voices of villages (Naslouchejme hlasům venkova)“ – program
CENTRAL EUROPE
15. 6. 2009: odjezd z ČR do Slovinska (Kamnik)
16. 6. 2009: tisková konference, jednání výboru
17. 6. 2009: prezentace partnerů projektu, jednání výboru
18. 6. 2009: návrat do ČR
15. 6.
• cesta do Slovinska
16. 6.
• Přivítání hostů jednání starostou města Kamnik
• Tisková konference pořádaná hostitelským partnerem setkání –
Centrum pro rozvoj Litie
• Prezentace slovinské centrály cestovního ruchu
• Informace lead partnera (Provincie Trento) k harmonogramu projektu,
diskuze
• Prezentace lead partnera o přípravných pracích k ustavení Asociace
Vital Villages – diskuze
• Prezentace lead partnera o přípravě webových stránek projektu,
diskuze
• Prezentace projektového partnera Českosaské Švýcarsko k publicitě
projektu, diskuze, příprava newslateru
• Projednání závazných postupů pro financování projektu, problematika
certifikace výdajů, náležitosti reportů pro lead partnera.
17. 6
• Prezentace všech partnerů projektu, představení jednotlivých pilotních
projektů.
• Instruktáž projektového partnera Univerzita Trento ke sběru dat a
zpracování analýz pro výzkum v zájmovém teritoriu projektu, diskuze,
ukázky vzorových výstupů.
• Aktualizace kontaktů účastníků projektu, výměna zkušeností, stanovení
dalšího zasedání Řídícího výboru.
• Závěr jednání.
18. 6.
• návrat do ČR
V rámci cesty byl prezentován Ústecký kraj a jeho zapojení do
projektu Ústecký kraj v projektu čerpá prostředky na podporu rozvoje
sociální infrastruktury na území 32 obcí v okresech Ústí nad Labem, Most,
Chomutov a Teplice. Resocializace navazuje na investiční projekty
financované v těchto okresech z 15 ekomiliard z národních fondů určených

na zmírnění následků a dopadů těžby uhlí. Na jednání Řídícího výboru
projektu ve Slovinsku byla uzavřena první etapa projektu, definovány úkoly
pro další období a s nimi související čerpání rozpočtu do konce roku 2009.
Spolucestující:

Ing. Jaroslava Kuszniruková – odbor strategie, přípravy a realizace
projektů, Ing. Ivana Poláková, finanční manažerka projektu

Náklady na cestu
hrazeny z:

projekt „Listen to the voices of villages“, program CENTRAL EUROPE

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková, odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Datum:

22. 6. 2009
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