Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

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

17. – 19.10.2010
Studijní cesta a workshop ve Forchheimu v rámci mezinárodního
projektu „Listen to the voice of villages (Naslouchejme hlasu
venkova)“
17.10. 2010: odjezd z ČR do SRN (Forchheim)
18.10.2010: studijní cesta
19.10.2010: workshop, návrat do ČR
17.10.2010
• cesta do SRN
• návštěva Mittelehrenbachu – venkovská turistika v praxi,
otevřených ovocnářských farem a trh regionálních produktů

Průběh a
výsledky cesty:

den

18.10.2010
Forchheim
• Přivítání projektových partnerů zástupci vládního kraje Horní Frankonie
v sídle zemského úřadu Forchheim
• Prezentace ředitele Zemědělského úřadu v Bamberku – představení
oblasti a aktivit soukromých zemědělců a farmářů se zaměřením na
cestovní ruch, diskuze
• Představení 1. pilotního projektu „Dobrovolnická turistika: Pomáháme
zemědělcům na ovocnářských farmách“Tisková konference pořádaná
hostitelským partnerem, prezentace projektových aktivit Landsratamt
Forchheim, diskuze
Leutenbach
• Setkání se zástupci vedení obce
• Představení aktivit sdružení Francké Švýcarsko, návštěva expozice
místního muzea – tradice, dobová řemesla, kroje
Kunreuth
• Setkání se starostou obce, prohlídková trasa po obci
• Představení 2. pilotního projektu „Směr hrázděných domů“ v Hetzles
• prezentace 2. pilotního projektu a virtuální prohlídka obce a hrázděných
domů
• setkání se starostou a zástupci obce Hetzles
19.10.2010
• Setkání zástupců projektových partnerů v jednacím sále regionální
pobočky Reifeisenbank ve Forchheimu, přivítání ředitelem banky a
projektovým manažerem „LISTEN“
• zahájení mezinárodního workshopu „Role regionálních produktů
v oblasti trvale udržitelné venkovské turistiky“
• prezentace aktivit Turistické centrály Francké Švýcarsko: Úloha
regionálního potravinářství v marketingu venkovských destinací
• prezentace Marketingové společnosti EMN – příklady marketingových

•
•
•

kampaní a sítí pro regionální produkty, představení projektu „Marketing
regionálních produktů v metropolitním regionu Norimberk“
Příklady distribuce regionálních produktů ve správním obvodu
Forchheim: realizace farmářských trhů, nakupování na farmách a
statcích, regionální prodejní síť
závěr workshopu – zhodnocení možností využití výstupů projektu
LISTEN pro udržitelný venkovský turismus
návrat do ČR v nočních hodinách

V rámci cesty byly porovnávány zkušenosti z realizace pilotního
projektu Ústeckého kraje „Krajina změny“, který je zaměřený na rozvoj
turistiky v oblastech dotčených těžbou hnědého uhlí. S projektovými
partnery byl konzultován návrh programu studijní cesty, kterou pořádá
Ústecký kraj v listopadu 2010. S vedoucím partnerem projektu byl sestaven
program 4. jednání řídícího výboru projektu, které se uskuteční na
Červeném Hrádku u Jirkova 24.11.2010.
Spolucestující:

Ing. Ivana Poláková, finanční manažerka projektu, Ing. Jaroslava
Kuszniruková, vedoucí odboru SPRP, Ing. Jana Nedrdová, vedoucí
oddělení strategie

Náklady na cestu
hrazeny z:

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

Zpracovala:

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

Datum:

21. 10. 2010
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