Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

15. – 19. 5 2017
Realizace projektu zahraniční rozvojové spolupráce se Srbskem

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Projekt: Založení místní akční skupiny v regionu Vršac – přípravná fáze a
přenos know-how
Aktivita 1. Úvodní setkání projektových partnerů a zahájení práce na
pilotním dokumentu Stav venkovské oblasti regionu Vršac
15. 5. 2017 Přejezd do Srbska (CZ – SVK – H – SRB)
16. – 18. 5. 2017 Pracovní jednání dle programu
19. 5. 2017 Přejezd do České republiky (SRB – H – SVK – CZ)
Pondělí 15. 5. 2017
9.00 hod Odjezd delegace ÚK na služební zahraniční cestu ve složení:
Pavel Csonka, Petra Ludwigová, Eva Hamplová, Hana Dufková, Michal
Růžička (KÚ ÚK)
13.00 hod Přejezd státní hranice CZ/SK (Kúty, SVK)
20.30 hod Příjezd a ubytování delegace (Vršac, SRB)

Průběh a
výsledky cesty:

Úterý 16. 5. 2017
7.30 hod Informační schůzka všech členů delegace, program dne
9.00 – 12.00 hod Městský úřad Vršac, jednání v místě
Přijetí delegace a jednání na městském úřadu ve Vršci s partnery projektu
(Slaviša Maksimović, člen rady města pro rozvoj venkova, Aleksandar
Cirin, referent pro oblast zemědělského rozvoje, Slobodan Jovanov,
referent pro oblast zemědělského rozvoje, Daniela Bou, Regionální
poradenská agentura, Radojica Mojsijev, Regionální poradenská agentura,
Čedomir Grbić, Česká beseda Vršac)
Představení nástrojů pro podporu venkova v SRB, strategické plánovaní
jako nástroj rozvoje
Seznámení s aktuálními rozvojovými strategickými dokumenty oblasti,
dokument Venkovský rozvoj regionu Vršac 2016 – 2020
14.00 – 20.00 hod Studijní cesta po místním regionu „Zlatá hora“ – oblast
specifická kopcovitým reliéfem, pěstováním vína
Představení vybraných potenciálních členů místní akční skupiny (Obec
Markovać – problémy obce v příhraničí, Vinarija Conte Vallonne Gudurica
– vinařství, napojení na turistický produkt Vinařská stezka, Mlékárna Petrov
– napojení na turistický produkt Vinařská stezka, Pěstírna hub Král, Obec
Veliko Strediste – velká česká komunita), turistický produkt Vinařská stezka
Vršac, projekty přeshraniční spolupráce
Středa 17. 5. 2017
7.30 hod Informační schůzka všech členů delegace, program dne

8.30 – 10.00 hod Návštěva zařízení Zona Optimisma (potenciální člen
místní akční skupiny) – ubytování, wellness centrum, napojení na turistický
produkt Vinařská stezka
10.00 – 14.00 hod Workshop ke zpracování pilotního dokumentu,
stanovení prioritních oblastí dokumentu, revize stávajících rozvojových
dokumentů regionu Vršac, prezentace partnerských oblastí projektu,
diskuze k založení místní akční skupiny (MAS = LAG, Local Action Group),
financování a vlastní hospodářská činnost
15.00 – 19.00 hod Studijní cesta po místním regionu „Modré údolí“ – oblast
v okolí řeky Karaš, hluboká údolní zalesněná niva, příprava klidových a
rekreačních zón, místa s historickými památkami, aktivní komunitní život,
silná rumunská menšina – prolínání kultur (Obec Kustilj), návštěva stáčírny
přírodní minerální vody a minipivovaru Moja Voda (Obec Jablanka),
Kulturní centrum (Obec Socica)
Čtvrtek 18. 5. 2017
7.30 hod Informační schůzka všech členů delegace, program dne
8.00 – 10.00 hod Setkání s potenciálními členy místní akční skupiny,
diskuze. Jednání s paní Natašou Ćirič, členkou rady města pro
hospodářství a pro krajanské spolky
10.00 – 13.00 hod Studijní cesta po místním regionu „Sluneční horizont“,
rovinatá oblast, chov hospodářských zvířat, kanál Dunaj – Tisa (dopravní
spojení, logistická osa), prohlídka Centra pro zemědělský rozvoj (Obec
Vlajkovać), hospodářské farmy (Obec Izbiste, obec Parta, obec Straza)
14.00 – 17.00 hod Vršac – návštěva v místě u subjektů cestovního ruchu
(muzeum, informační centrum)
18.00 – 21.00 hod Setkání s krajany v kongresovém centru Milenijum
Vršac (Česká beseda Vršac, Česká beseda Kruščica)
Pátek 19. 5. 2017
8.30 hod Odjezd delegace ÚK do České republiky (Vršac, SRB)
16.35 hod Přejezd státní hranice CZ/SK (Kúty, SVK)
20.30 hod Příjezd do Ústí nad Labem (KÚ ÚK)

Spolucestující:

Ústecký kraj: Pavel Csonka
Krajský úřad, odbor regionálního rozvoje: Mgr. Petra Ludwigová
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.: Hana Dufková, ředitelka
MAS Český Sever, z.s., Eva Hamplová, ředitelka
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