Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:

7. - 8. 6. 2010

Název, cíl a
důvod cesty:

Magdeburg, Německo - účast na meetingu pracovní skupiny projektu ChemClust,
meeting ECRN

Harmonogram
cesty:

Pondělí 7. 6.
10:32 hod. odjezd z Ústí nad Labem
11:10 hod. přejezd hranice Krásný Les
14:06 hod. příjezd do Magdeburgu
14:30 – 20:00 hod. setkání trvalé pracovní skupiny
Úterý 8. 6.
08:00 – 09:30 hod. příprava na jednání projektu ChemClust
09:30 – 13:30 hod setkání pracovní a řídící skupiny projektu ChemClust
13:45
odjezd z Magdeburgu
Pondělí 7. 6.
Setkání trvalé pracovní skupiny ECRN:
Zasedání se zúčastnili zástupci většiny regionů sdružených v ECRN. Ředitel
sekretariátu p. Hack přednesl zprávu o činnosti ECRN za uplynulý půlrok. Dále byly
diskutovány dosavadní výsledky projektu ChemClust, který zpočátku nabral zpoždění,
neboť se protáhl výběr pracovníků, kteří budou v úrovni vedoucího partnera
organizovat a zajišťovat celý projekt. Tento pracovní tým byl již ustaven a zpoždění se
začalo dohánět.
V diskusi se dále probrala vhodná témata pro následující celoněmeckou konferenci
k šíření výsledků HLG, která se uskuteční v Berlíně. Bylo dohodnuto, že základním
tématem zůstává bezpečnost, inovace a celoživotní vzdělávání.
Samostatným bodem byla diskuse nad návrhem materiálu zpracovaným britskými
partnery „Chemical mixtures“, který byl shledán jako zajímavý podklad pro podrobnou
diskusi v regionech a případný námět dalšího společného projektu navazujícího na
výsledky projektů ChemClust a ChemLog.

Průběh a
výsledky cesty:

Za Ústecký kraj a v dohodě se SCHP byl přítomen i Ing. Reiss, pracovník SCHP, který
má na starosti i českou pobočku technologické platformy SusChem, což bylo
hodnoceno jako správný trend přítomnosti odborníků na jednání pracovních skupin.
Bylo doporučeno, aby i v budoucnu se stálé pracovní skupiny účastnili vedle zástupců
regionů i jejich odborníci. Předpokládáme, že s platformou SusChem uzavřeme
smlouvu o poradenské činnosti, která by se realizovala i prostřednictvím spolupráce
Ústeckého kraje a ECRN.
Úterý 8.6.
Setkání pracovní a řídící skupiny projektu ChemClust:
Na setkání pracovní a řídící skupiny projektu ChemClust se projednával stav realizace
projektu, zejména otázky finančního řízení projektu, čerpání rozpočtu, příprava na
kontrolu 1. stupně. Dále byly upřesněny podrobnosti ohledně propagace projektu,
webových stránkách, newsletterů a log projektu.
V další části setkání se hovořilo o cílech projektu a dalších krocích. Následovaly
prezentace jednotlivých partnerů zaměřené na chemické parky a klastry a jejich
aktivity.
Po dohodě mezi Ústeckým krajem a SCHP o spolupráci vystupoval na tomto jednání

jako partner Ústeckého kraje Ing. Jiří Reiss, pracovník SCHP. Ten se zúčastnil i
odpoledního jednání po odjezdu části delegace ÚK na další aktivity v rámci projektu
ChemLog do Hamburgu. Ing. Reiss se zúčastnil i návštěvy a jednání v chemickém
parku Leuna, které se uskutečnilo dne 9. 6. 2010.
Spolucestující:

Iva Hynková, odbor PPP

Náklady na cestu
hrazeny z:

rozpočet ÚK jako součást oprávněných nákladů projektu ChemClust (ÚZ 36)

Zpracoval:

Ing. Jan Sixta, CSc.

Datum:

11. 6. 2010

2

