Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty
Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

28. 1. – 1. 2. 2013
Brusel (Belgie) – organizační schůzky k akcím Czech Street Party
2013, výstava v Evropském parlamentu, exkurze studentů v rámci
projektu INVOŠ, setkání u velvyslance Šrámka
28. 1. – přílet, 1. 2. - odlet

Pondělí 28. 1. 2013
04:30 hod

Odjezd J. Zimové autem z Ústí nad Labem na letiště v Praze

05:50 hod

Příjezd na letiště v Praze a odbavení

07:00 hod

Odlet z Prahy do Bruselu, ČSA: OK 630

08:25 hod

Přílet do Bruselu

08:56 hod

Odjezd autobusem /autobus č. 12 - Airport Express/ do centra

09:45 hod

Příchod do kanceláře v bývalém Českém domě

13:00 hod

Schůzka s europoslancem R. Falbrem a I. Nohlovou,
asistentkou R. Falbra – Tématem schůzky byla spolupráce
Ústeckého kraje a pana europoslance Falbra na výstavě „Proměny
těžební krajiny Ústeckého kraje – rekultivace a revitalizace oblastí
postižených povrchovou těžbou“ v Evropském parlamentu, která
se uskuteční v týdnu od 16. do 20. září 2013. J. Zimová a R. Falbr
se shodli na konceptu výstavy, jejímž cílem je prezentace úspěšné
rekultivace těžebních oblastí Ústeckého kraje, odstranění
negativního image Mostecka a celého Podkrušnohoří a tak
celková propagace Ústeckého kraje. J. Zimová během setkání
požádala pana europoslance o setkání a besedu se studenty OA
Most, kteří přijedou do Bruselu na konci května v rámci projektu
INVOŠ, který je financován z OPVK Priorita 2.1. Inovace a
odborné praxe ve studiu VOŠ a jimž Zastoupení ÚK v Bruselu
zajišťuje program. R. Falbr přislíbil svou účast. Po ukončení
schůzky s panem europoslancem byly dojednány organizační
záležitosti obou akcí s asistentkou R. Falbra paní I. Nohlovou a
následně prohlídnuty zarezervované prostory v 0. patře budovy
Altiero Spinelli Evropského parlamentu.

14:50

Ukončení schůzky v EP a přesun zpět do kanceláře

15:15

Ubytování v Longue Vie /250 m od kanceláře/

19:30

Kontrola propagace ÚK na akci Rok českého filmu

21:30

Ukončení akce

Průběh a
výsledky cesty:

Úterý 29. 1. 2013
08.30

Příchod do kanceláře v bývalém Českém domě

10:00

Schůzka KUKU /Kulatý stůl pro kulturní události/ - schůzka
regionálních zástupců se Stálým zastoupením ČR ve věci
organizace Czech Street Party 2013.

11:00

Konec KUKU

13:30

Odchod na schůzku do Plzeňského domu

14:00

Schůzka se Zbyňkem Prokopem, Plzeňský dům /31 Place de
Jamblinne de Meux/ - diskuze o možnostech spolupráce
Ústeckého a Plzeňského kraje, koncepci regionálního zastoupení,
kontaktech v Evropské komisi a Evropském parlamentu.

15:15

Ukončení schůzky, odchod zpět do kanceláře

15:45

Návrat do kanceláře

18:30

Konec pracovní doby

Středa 30. 1. 2013
08:45

Příchod do kanceláře

13:30

Odchod na setkání s velvyslancem Šrámkem

14:00

Setkání s velvyslancem I. Šrámkem /galerie Českého centra,
Avenue Adolphe Buylv150/, regionálními zástupci a ostatními
krajany žijícími v Belgii a Lucembursku – p. velvyslanec přítomné
seznámil s představou utvoření Česko-Belgické obchodní komory
a poprosil regionální zástupce o možnou angažovanost
v případném projektu. Regionální zástupci, ale také zástupce
Czech Tourismu a krajanského spolku Beseda informovali o svých
činnostech.

15:30

Konec setkání

16:00

Schůzka s Martinou Richterovou – Tomšů /Place de
Luxembourg/ – výhody a nevýhody „nestálé“ formy regionálního
zastoupení a jeho koncepce činnosti - předání zkušeností Kraje
Vysočina.

16:45

Konec setkání a přesun do kanceláře

19:00

Konec pracovní doby

Čtvrtek 31. 1. 2013
08:30

Příchod do kanceláře v bývalém Českém domě

14:00

Schůzky v bývalém Českém domě:
•
•
•

21:00

CzechTrade - příprava exkurze studentů OA Most v rámci
projektu INVOŠ
CEBRE /Česká podnikatelská reprezentace při EU
v Bruselu/ - příprava exkurze studentů OA Most v rámci
projektu INVOŠ
Stálé zastoupení ČR – aktualizace vstupních karet

Konec pracovní doby
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Pátek 1. 2. 2013
08:30 hod

Odubytování

08:45 hod

Příchod do kanceláře v bývalém Českém domě

14:00 hod

Vyzvednutí asistentského vstupního průkazu ve Výboru regionů
/Výbor regionů, Rue Belliard 99-101/

16:30 hod

Odjezd na letiště v Bruselu /autobus č. 12 – Airport express/

17:30 hod

Odbavení na letišti v Bruselu

19:20 hod

Odlet z Bruselu do Prahy, ČSA: OK 633

20:30 hod

Přílet do Prahy a odjezd do místa bydliště

22:30 hod

Příjezd do místa bydliště

Spolucestující:
Náklady na cestu
hrazeny z:

KH

Zpracoval:

Ing. Jitka Zimová, referentka oddělení Zastoupení Ústeckého kraje
v Bruselu odboru kancelář hejtmana

Datum:

11. 2. 2013
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