Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
Datum cesty:

15. 10. 2010

Název, cíl a
důvod cesty:

Projekt ChemClust
Koordinační schůzka s vedoucím partnerem projektu nad dalším postupem a
vývojem projektu – příprava na rok 2011.

Harmonogram
cesty:

07:55
08:15
10:10
13:20
15:15
15:35

odjezd na služební cestu
dálniční hraniční přechod Krásný Les
příjezd do Halle a začátek jednání
konec jednání a odjezd z Halle
dálniční hraniční přechod Krásný Les
příjezd do Ústí nad Labem

• Na úvod schůzky proběhlo představení nového spolupracovníka ÚK
z národní technologické platformy SuSChem Ing. Reisse koordinátorovi
projektu Andreasi Fiedlerovi a vysvětlení našich představ o spolupráci
s tímto odborným subjektem.
• Andreas Fiedler potom načrtl základní schéma a přehled úkolů v rámci
projektu. Na to jsme reagovali vykreslením situace z hlediska zakládání
klastrů v našem regionu, potažmo celonárodních aktivit v této oblasti. Tuto
situaci jsme pak porovnali s klastrovým zřízením v Sasku-Anhaltsku.

Průběh a
výsledky cesty:

• Diskuze dále pokračovala prezentací aktivit, které jsme si naplánovali na
nejbližší období, jako např. návštěva PlastKlastru ve Zlíně nebo návštěva
Národní Klastrové Asociace, což bylo ze strany Lead partnera kvitováno a
doporučeno.
• Ing. Plesar poté předložil k posouzení dotazník k jednomu s dílčích kroků
projektu, tzv. Benchmarking study a společně jsme probrali a aktualizovali
jednotlivé body dotazníku. Vyslechli jsme si doporučení, názory a návody
vedoucího partnera, jak v této věci postupovat dále.
• Dalším doporučením koordinátora projektu je: pozvat odborníky
z chemického parku ze Záluží na projektový míting do nizozemského
Limburgu a pokusit se je zapojit do dalšího zpracování projektu ChemClust
v roce 2011.
• Na závěr jednali Andreas Fiedler jako zástupce Lead partnera projektu
s Ing. Reissem o postupech na vypracování studie, kde padlo několik
základních požadavků ohledně bodů a oblastí, které by neměly ve studii
chybět. Na závěr jednání jsme si vzájemně odsouhlasili termíny nejbližších
akcí projektů ChemLog i ChemClust do konce roku 2010.

Spolucestující:

Ing. Jan Plesar, Dalibor Špoták, Ing. Jiří Reiss (SuSchem)

Náklady na cestu
hrazeny z:

rozpočet ÚK jako součást oprávněných nákladů projektu ChemClust (ÚZ 36)
– dotace 85% oprávněných nákladů ze zdrojů EU

Zpracoval:

Ing. Jan Sixta, CSc.

Datum:

20. 10. 2010

