Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

Název, cíl a
důvod cesty:

13. – 16.6.2011
Účast na konferenci „Labe bez hranic“ – Prevence povodňového
rizika v projektech LABEL a SAWA, Hamburk (SRN)
Setkání pracovní skupiny STRAT/ADAPT projektu LABEL
Účast zástupců Ústeckého kraje, jenž je jedním z partnerů projektu.

13.6.2011
15:15 odjezd z Ústí n.L. (KÚÚK) do Hamburku (SRN)

Harmonogram
cesty:

14.6.2011
1. den konference, trvání: 12:00-19:00 hod.
15.6.2011
2. den konference + jednání prac.skupiny, trvání: 9:00-18:00 hod.
16.6.2011
odjezd do Ústí n.L. (KÚÚK), příjezd 16:23 hod.

Během konference byly představeny základní přístupy k problémům a
řešení v oblasti prevence povodňového rizika, jak je k nim přistupováno
v projektech LABEL a SAWA realizovaných v rámci INTERREGu.
Konference se zúčastnili projektoví partneři a projektové vedení obou
projektů, odborná a široká veřejnost.

Průběh a
výsledky cesty:

V prvním dni konference následoval po přivítání ze strany vedoucího
partnera projektu LABEL a zástupce Svobodného a hanzovního města
Hamburk blok přednášek o programu Nadnárodní spolupráce. Dále byly
oba projekty LABEL a SAWA představeny nadnárodními koordinátory.
Závěr byl věnován prezentacím věnujícím se problematice povodní na
úrovních obcí, měst a regionů v ČR a SRN a přednášce o klimatických
změnách. Následovala diskuse a prostor pro společnou otevřenou výměnu
kontaktů a názorů účastníků konference.
Druhý den konference byly prezentace zaměřeny na praktické znalosti a
zkušenosti partnerů obou projektů v řízení povodňových rizik. Zmíněna
byla také problematika zemědělství v záplavových územích, zapojení obcí
do povodňového managementu a vodní turistika podél řeky Labe. Závěr
konference se věnoval možnostem zvýšení vědomí o povodňových rizicích
(public relations) a shrnutí závěrů konference.
Po skončení konference se konalo setkání pracovní skupiny
STRAT/ADAPT projektu LABEL. Náplň jednání se týkala informací
projektového managementu o finančních otázkách projektu a společného

projektového výstupu, strategie, stavu jejího zpracování a dalších úkolů
spojených s jejím finálním zpracováním.
Spolucestující:

Ing. Jolana Novotná (UPS), Mgr. Jan Koch (ZPZ)

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet projektu LABEL

Zpracoval:

Ing. Helena Minářová – odbor RR

Datum:

17.6.2011
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