Ústecký kraj – kraj ský úřad

ZPRÁVA O VÝSLEDKU
zahraniční pracovní cesty

Datum cesty:

27. – 30. 8. 2017

Název, cíl a
důvod cesty:

Projekt: Podpora rozvoje metody LEADER a její aplikace pro rozvoj
venkova na Ukrajině – nabídka účasti zástupce krajského úřadu od
partnera projektu za českou stranu – SERVISO, o. p. s. – Užhorod
(Ukrajina, Zakarpatská oblast)

Harmonogram
cesty:

27. 8. odjezd z Třebívlic (ČR) přes Slovensko noční příjezd do Užhorodu
28. 8. exkurze Užhorod – Iršava – Chust – Koločava – Siněvirské jezero
29. 8. oficiální setkání s partnery projektu a politickými představiteli reg.
30. 8. odjezd z Užhorodu přes Slovensko a noční příjezd do Třebívlic (ČR)

Průběh a
výsledky cesty:

V návaznosti na podepsané memorandum o spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Zakarpatskou oblastí (červen 2017) realizuje místní akční
skupina SERVISO, o. p. s. se sídlem v Třebívlicích projekt mezinárodní
spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.
V rámci úvodního setkání partnerských stran projektu nabídla MAS účast
zástupci krajského úřadu na pracovním výjezdu české delegace do
Ukrajiny. Cesty se účastnil pracovník oddělení vnějších a zahraničních
vztahů odboru kancelář hejtmana, který se setkal se členy Zakarpatské
oblastní rady a seznámil se se zástupci partnerské agentury projektu za
ukrajinskou stranu. Dále se informoval o navazujících krocích na podpis
memoranda o spolupráci mezi oběma regiony, které mají za cíl
specifikovat obecnou formu spolupráce do konkrétní podoby umožňující
finanční podporu projektům s akcentem na společnou historickou vazbu
mezi oběma národy. Mimo oficiální jednání byla součástí zahraniční cesty
také exkurze po regionu Zakarpatské oblasti, při které účastníci navštívili
sýrárnu, sociálně vyloučenou lokalitu, užhorodský zámek a právnickou
fakultu, prohlédli si pěstování zeleniny ve vytápěných fóliovnících,
muzeum Ivana Olbrachta v Koločavě, horské jezero Siněvir a budovu sídla
oblastní rady projektovanou českým architektem. Náklady na cestu
(včetně ubytování) byly hrazeny z prostředků EU.

Spolucestující:

účastníci za SERVISO, o. p. s. (zástupci veřejného sektoru členských obcí
MAS a podnikatelského sektoru)

Náklady na cestu
hrazeny z:

odbor KR + fond EU (Program rozvoje venkova)

Zpracoval:

Ing. Martin Volf (odbor KH)

Datum:

4. 9. 2017

