Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

8. – 11. 6. 2010
Studijní návštěva pilotního území projektových partnerů v rámci
mezinárodního projektu „Listen to the voice of villages
(Naslouchejme hlasu venkova)“ realizovaného v rámci programu
CENTRAL EUROPE
8. 06. 2010: odjezd z ČR do Itálie
9. 06.2010: návštěva Valle del Chiese
10. 06. 2010: návštěva Tesina a Valle dei Mocheni
11. 06.2010: mezinárodní workshop, návrat do ČR
8. 06. 2010
• cesta do Itálie, ve večerních hodinách příjezd do Trenta
9. 06. 2010
• Setkání účastníků studijní cesty v Evropském centru, odjezd do Valle
del Chiese, představení pilotního projektu pro toto území
• Návštěva etnografického centra Ria Caino - představení poznávacích
akcí zaměřených na historii území a určení místních turistických
nabídek
•

Průběh a
výsledky cesty:

Návštěva Casa Marascalchi a starodávné antické vesnice Quartignano

10. 06. 2010
• odjezd do Tesina, představení pilotního projektu pro toto území
• návštěva Passo Brocon – představení navrhované sítě turistických
produktů zaměřených na propagaci území v souvislosti s historickými
událostmi během 1. světové války
• návštěva území Valle dei Mocheni, představení pilotního projektu pro
toto území zaměřeného na vytvoření nových nabídek v rámci
venkovské turistiky s využitím významného historického a kulturního
dědictví oblasti
11. 06. 2010
• Ekonomická fakulta Univerzity Trento – registrace účastníků
mezinárodního workshopu na téma „Postupy v rámci trvalé udržitelnosti
cestovního ruchu v odloučených oblastech“
• dopolední sekce – Management a marketing cestovního ruchu,
strategický rozvoj destinací (Umberto Martini, Univerzita Trento),
Management systémů pro trvale udržitelný cestovní ruch (A. Jiricka a
Arne Arnberger – Univerzita BOKU Vídeň), Poptávka v rámci cest.
ruchu: rostoucí trh? (Xavier Font, Univerzita Leeds), Vytváření produktů
pro udržitelný cestovní ruch (John Hull, Výzkumný ústav pro cest. ruch,
Auckland)
• odpolední sekce – práce v tematických skupinách: Cestovní ruch a
marketing“ jak pracovat na přístupu na trh, Venkovský turismus a další

aktivity: strategická spojenectví
•

Spolucestující:

ve večerních hodinách odjezd do ČR

Ing. Ivana Poláková – finanční manažerka, Ing. Jaroslava Kuszniruková vedoucí odboru SPRP, Jana Nedrdová – vedoucí oddělení strategie,
zástupci Lokální řídící skupiny projektu LISTEN

Náklady na cestu
hrazeny z:

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

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková – vedoucí oddělení projektů

Datum:

14. 06. 2010
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