Zápis z regionálního workshopu ADAPT2DC
15.1.2013 Ústí nad Labem
Jednání zahájila vedoucí odboru SPRP KÚÚK Ing. Kuszniruková představením jednotlivých participantů a obecně
i projektu ADAPT2DC. Navázal RNDr. Kostelecký konkrétním popisem smyslu projektu a rozdělení činností mezi
jednotlivé partnery. Objasnil také důvody vstupu Akademie věd ČR do projektu z čehož zásadní je analýza
demografických změn na modelových uzemích, v druhém sledu pak zkouška nových metodik řešení této
problematiky a v neposlední řadě vyhodnocení včetně doporučení a příprava řešení a programů pro politiku
Evropské unie.
Přítomnému RSDr. Rybákovi 1. náměstku hejtmana byli představeni všichni zahraniční partneři projektu.
Do pracovní části jednání, tedy obsahu jednotlivých pracovních balíčků zasvětila přítomné manažerka projektu
Ing. Zdeňková
WP1
•

řešení tohoto pracovního balíčku bylo přesunuto na závěr jednání z důvodu momentální
nepřítomnosti zodpovědného pracovníka.

•

o činnostech spjatých s touto částí promluvil za Ústecký region p. Špoták
 příspěvky projektových partnerů o pilotních územích do společného letáku
 zveřejňování informací o událostech a pokroku v projektové sekci na oficiálním webu
Ústeckého kraje
 příspěvky na oficiální webové stránky projektu při EU
 informace zveřejněné na webových stránkách jsou taktéž publikovány v krajských novinách,
které vychází jednou měsíčně
 jsou v jednání možnosti publikovat o projektu v různých odborných časopisech
 v přípravě je taktéž výroba reklamních předmětů s potiskem logy projektu a Evropských
fondů
zástupce projektového partnera Sociologického ústavu AV ČR Mgr. Mikešová informovala o účasti
pana Kosteleckého v odborné televizní debatě, kde se zmínil o projektu ADAPT2DC
rozdala letáky vyrobené kolegy ze Slovinska a přeložené do češtiny
doktor Kostelecký připomněl, že v začátku projektu se propaguje projekt jako takový, v průběhu však
je potřeba přistoupit k šíření vlastních výsledků

WP2

•
•
•

WP3
•

•

Mgr. Šimon ze Soc.ústavu AV ČR přiblížil postup při analyzování získaných dat z pilotního území
regionů upadajících v důsledku demografických změn. V případě tématu, které zpracovávají partneři
s AV ČR jde především o to jak jsou navzájem propojeny faktory počtu obyvatel a nákladů na
infrastrukturu. Výsledkem šetření by měla být doporučení pro politiky a zástupce obcí a závěrečné
vyhodnocení.
dalším výstupem tohoto pracovního balíku, který je však uzce spjat s balíčky následujícími, je
srovnání způsobů vyrovnání se z demografickými změnami v různých evropských regionech s cílem
předpřipravit se na situace, které přináší dnešní trend odlivu obyvatelstva do měst.

•

•

další prostor k pracovnímu balíčku č. 3 byl věnován plánované přípravě na workshop, který uspořádá
právě projektový partner č.5 Ústecký kraj zabývající se v této sekci projektu problémem přizpůsobení
hromadné (veřejné dopravy) potřebám obyvatel v pilotním území. Předběžně byl stanoven termín na
druhou půli února tohoto roku.
přítomný Ing. Jochman přislíbil spolupráci Krajské Hospodářské Komory ve smyslu zajištění účasti
konzultantů z podnikatelské sféry a ostatních účstníků na připravovaném workshopu

WP4
•

•

Ing. Zdeňková připomněla veřejnou zakázku uskutečněnou za účelem zpracování energetických
auditů veřejných budov a doporučení jejich efektivního využití. Při té příležitosti byl představen právě
vysoutěžený dodavatel služeb Ing. Steňko, který krátce pohovořil o tom, v jaké fázi se práce
nacházejí.
podle slov Ing. Steňka bylo k energetickému auditu vybráno pět budov. V této fázi probíhají jednání
s městem Vejprty o budově polikliniky a jejího možného využití.

WP5
•

•

kolega Mgr. Šimon z AV ČR uvedl přítomné do problematiky pracovního balíčku, který obsahuje
vytvoření struktury regionálních strategických expertů. Tento expert za každého projektového
partnera shromáždí regionální podpůrný tým sestavený ze specialistů na jednotlivé obory. V práci
tohoto týmu expertů bude hrát svoji roli i analytická metoda Delphi
Mgr Šimon přímo v tomto bodě objasnil mechanismus získávání a zpracování informací panu
Tomčíkovi, který se zhostí práce strategického experta pro Ústecký kraj.

Závěrečné slovo oficiální části workshopu si vzal 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje pan RSDr. Stanislav
Rybák. S povděkem kvitoval možnost účastnit se tohoto jednání a seznámit se tak se strukturou a mechanismy
projektu ADAPT2DC. Vyjádřil také svou podporu v práci na takovémto, jak sám řekl, komplikovaném a obsáhlém
tématu, jakým trend odlivu obyvatel z okrajových oblastí státu v důsledku demografických změn bezesporu je.

Dne 17.1. 2013 v Ústí nad Labem vypracoval: Špoták Dalibor
Zápis schválila:

