Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

29.8. – 1.9.2010
Účast na koordinačním setkání managementu a diseminační
konferenci k projektu YURA, Novara (hlavní město provincie Novara,
Piedmont, Itálie)
Rozvoj nadnárodní transverzální strategie v regionech s migrací
mládeže
Účast zástupců Ústeckého kraje, jednoho z 10 projektových partnerů.

29.8.2010
17:05 odlet z Prahy Ruzyně do Milána Malpensy, 21:00 odjezd autobusem
z Milána do Novary

Harmonogram
cesty:

30.8.2010
Setkání koordinační a řídící skupiny projektu, jednání 9:00 – 20:00 hod.
31.8.2010
Diseminační konference projektu YURA, trvání 9:00 – 15:30 hod.
1.9.2010
9:15 odlet z Milána Malpensy do Prahy

Průběh a
výsledky cesty:

30.8.2010 - Po oficiálním zahájení dvoudenního setkání ze strany hostitelů
následovalo zasedání Steering Committee (nejvyššího projektového
orgánu), kde byly projednány a projektovými partnery odsouhlaseny
procedurální postupy v rámci projektu, zpracování komunikačního plánu,
stav zpracování webových stránek a corporate designu. Partnerům byla
předána brožura projektového managementu shrnující všechny důležité
projektové informace. V dalším programu jednacího dne proběhlo jednání
nadnárodní řídící skupiny, které bylo zaměřeno zejména na finanční
stránku projektu. Partneři byli seznámeni se stavem čerpání projektových
prostředků a byly jim předány informace ohledně první certifikace výdajů.
Do odpoledního bloku bylo zařazeno jednání nadnárodní pracovní skupiny,
které se zaměřilo na konkrétní výstupy, které mají být zpracovány
v pracovním balíčku 3 (SWOT analýzy, stav zpracování, další postupy).
První jednací den byl zakončen odbornou exkurzí spojenou s prohlídkou
města Novara.
31.8.2010 – Ve druhém dni proběhla diseminační konference, které se
zúčastnili političtí zástupci provincie Novara, zástupci médií, odborná
veřejnost a zájemci. Téma konference bylo věnováno problematice
demografických změn v jednotlivých regionech. Po úvodním přivítání ze
strany politických zástupců provincie následovaly odborné prezentace, ve
kterých byli účastníci konference seznámeni s demografickou situací
v jednotlivých zemích (Itálie, ČR, Německo) a z pohledu různých

organizací (veřejný sektor, podnikatelský sektor). Za Ústecký kraj
přednesla prezentaci RNDr. Zuzana Kadlecová (Dopady demografických
změn na veřejný sektor). V závěrečné části konference byly vybranými
projektovými partnery (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Itálie)
představeny případové studie dotýkající se řešení dopadů demografických
změn v jednotlivých regionech.
Spolucestující:

RNDr. Zuzana Kadlecová, Ing. Lucie Kuželová (odbor RR)

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet projektu YURA

Zpracoval:

Ing. Helena Minářová – odbor RR

Datum:

2.9.2010
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