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Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁV A
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

13. – 16. 7. 2017
Návštěva partnerského regionu Ostróda

Název, cíl a
důvod cesty:

Ostróda, Polsko
Setkání s vedením regionu Ostróda, vyhodnocení realizovaných projektů a
plán další spolupráce
13. 7. 2017 příjezd do Ostródy

Harmonogram
cesty:

14. – 15. 7. 2017 plánovaný program
16. 7. 2017 odjezd z Ostródy
V roce 2014 podepsal Ústecký kraj Smlouvu o spolupráci mezi okresem
Ostróda a Ústeckým krajem. Spolupráce mezi těmito regiony je realizována
především v oblasti regionálního rozvoje a cestovního ruchu. Oba regiony
se v novém roce 2017 opět zavázaly, že se budou vzájemně propagovat v
rámci evropských veletrhů cestovního ruchu. Ústecký kraj svému slovu
dostál hned v úvodu roku 2017, kdy prezentoval okres Ostróda v expozici
Ústeckého kraje v lednu na veletrhu Reisemarkt Dresden 2017 v
Drážďanech a v únoru na veletrhu Holiday World 2017 v Praze. Během
veletrhu Holiday World 2017 předal starosta Ostródy Andrezej Wiczkowsky
panu hejtmanovi pozvání pro delegaci Ústeckého kraje k návštěvě regionu
Ostróda u příležitosti rekonstrukce bitvy u Grunwaldu. Tato akce
každoročně připomíná významnou historickou událost regionu Ostróda,
která je spjata také s českou historií.

Průběh a
výsledky cesty:

Předmětem návštěvy bylo zhodnocení realizovaných projektů v oblasti
cestovního ruchu a školství a plán dalších společných aktivit v těchto
oblastech. Jedním z nových projektů by měla být organizace utkání mezi
týmem Regionální fotbalové akademie Ústeckého kraje a týmem
partnerského regionu Ostróda jak v ČR, tak v Polsku.
V rámci programu navštívila delegace Ústeckého kraje několik turisticky
zajímavých lokalit a také zmiňovanou rekonstrukci bitvy u Grunwaldu.
Během této akce byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi
Destinační agenturou České Středohoří a Západomazurskou místní
turistickou organizací.
Podle informací našich infocenter se v Ústeckém kraji počet návštěvníků
z Polska každoročně zvyšuje.
Na návštěvnosti kraje se údajně podepisuje i zcela nový trend: bezpečná
dovolená, tedy nechuť lidí vyjíždět na rekreaci do zahraničí.
Na základě informací získaných od polských kolegů budou připraveny pro
polské turisty přehledné materiály s těmi hlavními místy, která by měli
navštívit.

Spolucestující:

Oldřich Bubeníček, RNDr. Zuzana Kadlecová, Ing. Ellen Herzogová,
Miroslav Plánička

Náklady na cestu
hrazeny z:

KH, KŘ

Zpracoval:

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

Datum:

17. 7. 2017
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