Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

25. – 27. 5. 2014
Slavnostní podpis Smlouvy o spolupráci mezi okresem Ostróda
(Polská republika) a Ústeckým krajem (Česká republika)
Účast na slavnostním ceremoniálu a na mezinárodním setkání samospráv
a regionů PUBLIC WORLD, Ostróda 2014, Polsko
25. 5. 2014 příjezd do Ostródy
26. 5. 2014 oficiální program
27. 5. 2014 odjezd z Ostródy
Ústecký kraj se ve dnech 26. – 28. 5. 2014 prezentoval na mezinárodním
veletrhu místních samospráv a regionů s názvem PUBLIC WORLD
v polském městě Ostróda. V rámci tohoto veletrhu byla slavnostně
podepsána Smlouva o spolupráci mezi okresem Ostróda (Polská
republika) a Ústeckým krajem (ČR), o jejímž podpisu rozhodlo
Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 23. 4. 2014, usnesením č.
14/14Z/2014.

Průběh a
výsledky cesty:

Mezinárodní veřejný veletrh místních samospráv a regionů je akce
věnovaná územním orgánům státní správy a poskytovatelů služeb, kteří
pracují pro veřejný sektor. Ten se bude konat v inovativním B2B/open
formula. Letošní první ročník se zaměří na veřejný a soukromý sektor a
obnovitelné zdroje energie a stane se místem pro předávání znalostí,
zkušeností, a state-of-the-art technologií mezi místními orgány státní
správy a poskytovateli, kteří nabízejí produkty a služby ve veřejném
sektoru.
26. 5. 2014 byla oficiálně zahájena návštěva pracovní schůzkou se
starostou Włodzimierza Brodiuka a místostarostou Ostródy za účasti
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, radního pro oblast
zahraničních vztahů Jana Szántó. Poté se delegace přesunula na
výstaviště, kde byla slavnostně Oldřichem Bubeníčkem a Włodzimierzem
Brodiukem podepsána smlouva o spolupráci. Následovala prohlídka celého
výstavitě (Arena Ostróda) a prohlídka města Ostróda včetně návštěvy
fotbalového stadionu.

Spolucestující:

Oldřich Bubeníček, Ing. Luboš Trojna, Miroslav Plánička

Náklady na cestu
hrazeny z:

Rozpočet KÚ ÚK

Zpracoval:

Ing. Pavlína Hulenová, oddělení vnějších a zahraničních vztahů Odboru
kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje

Datum:

2. 6. 2014

