Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

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

16. – 18. 5. 2010
3. zasedání Řídícího výboru mezinárodního projektu „Listen to the
voice of villages (Naslouchejme hlasu venkova)“ realizovaného
v rámci programu CENTRAL EUROPE
16. 05. 2010: odjezd z ČR do Rakouska (Vídeň), příprava prezentací
17. 05. 2010: jednání řídícího výboru
18. 05. 2010: jednání řídícího výboru, organizační záležitosti projektu,
návrat do ČR
16. 05. 2010
• cesta do Vídně, příprava prezentace pilotního projektu
17. 05. 2010
• Zahájení 3. zasedání řídícího výboru
• Představení aktivit hostitele – Univerzity BOKU Wien
• Prezentace pilotních projektů všech projektových partnerů, diskuze
• Předání finální zprávy o mapován pilotního území všech projektových
partnerů
• Informace lead partnera (Provincie Trento) o projednávání souhrnného
reportu za 2. projektové období (2. pol. 2009) na Společném
technickém sekretariátě CENTRAL EUROPE
• Informace lead partnera k finančním managementu projektu, přehled
čerpání financí jednotlivých partnerů, projednání možností změn
rozpočtu, diskuze

Průběh a
výsledky cesty:

18. 05. 2010
• Informace lead partnera (Provincie Trento) k harmonogramu projektu,
projednání plánu workshopů a studijních cest, diskuze
• Pokyny k plánu školení cílových skupin a předání zkušeností ze
školení pořádaných Univerzitou Trento
• Prezentace projektového partnera Českosaské Švýcarsko, o.p.s.
k publicitě projektu, schválení plánu prezentace projektu, příprava
newsletteru, diskuze o možnostech propagace asociace Vital Villages
• Projednání aktualizovaného návrhu stanov a organizační struktury
asociace Vital Villages, projednání procesu založení asociace a vstupu
jednotlivých partnerů
• Informace o harmonogramu studijní cesty a workshopu v Trentu
(červen 2010)
• Závěr jednání.
•

návrat do ČR ve večerních hodinách

Ústecký kraj na konferenci představil svůj pilotní projekt, jehož
cílem je vytvořit základy pro rozvoj cestovního ruchu na území zasaženém
těžbou hnědého uhlí. Na projektu s krajem úzce spolupracuje 32 obcí,

které se na tomto území nacházejí, dalšími partnery jsou společnost
Severočeské doly a.s. a Český svaz žen. Připravovaný projekt podpoří
resocializaci území vytvořením naučných a studijních tras, které budou
určeny pro odborníky na životní prostředí, rekultivace, těžbu, pro vysoké a
střední školy a budou propagovány a nabízeny mezinárodní asociací Vital
Villages, která je v rámci projektu založena. Realizace projektu tak přispěje
k rozvoji malých obcí, jejich vzájemné spolupráci a k vytváření nových
pracovních příležitostí v oblasti cestovního ruchu na území
Spolucestující:

Ing. Ivana Poláková – finanční manažerka, Ing. Jaroslava Kuszniruková,
vedoucí odboru SPRP

Náklady na cestu
hrazeny z:

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

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková – vedoucí oddělení projektů

Datum:

19. 05. 2010
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