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C E ST O V N Í

ZP R Á V A

ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

22. ledna 2009 (ČT)
Pracovní schůzka u Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH (Agentura
pro hospodářský rozvoj Saska s.r.o., dále jen WFS), Drážďany (SRN)

Název, cíl a
důvod cesty:

Harmonogram
cesty:

Průběh a
výsledky cesty:

Pracovní jednání s Dr. Thomasem Richterem, vedoucím odboru
koordinace projektů EU a Dr. Gerhardem Kirkammem, projektovým
managerem.
Cíl jednání: nabídka partnerství v připravovaném mezinárodním projektu
BRM UNIT, kde by Ústecký kraj ztvárnil roli vedoucího partnera.
12:23 – odjezd z garáží KÚÚK, Ústí nad Labem
13:35 – příjezd před sídlo WFS, Business Park, Bertolt – Brecht – Allee
22, Drážďany
14:00 – 16:00 pracovní jednání
16:10 – 17:38 odjezd z Drážďan a příjezd do Ústí nad Labem.
Pracovní jednání proběhlo v duchu oboustranně vyvážené výměny
informací o již probíhajících mezinárodních projektech a momentálně
připravovaných do vyhlášené výzvy INTERREG IVC případně INTERREG
IVB.
Z naší strany byl předložen návrh k partnerské účasti připravovaného
projektu BRM UNIT (Brownfield management for sustainable regional
development – management problematiky brownfieldů v kontextu
regionálního rozvoje). Německý partner shledal náš projekt zajímavým.
Nicméně si ponechal minimálně jeden pracovní týden na definitivní
rozhodnutí. Pokud by totiž WFS vstoupila do našeho projektu, bude
pravděpodobné, že ztvární úlohu „Subpartnera“ nějakého většího města
Saska, zejména pak Drážďan.
Z naší strany bude WFS zaslána tzv. „Application Form“ projektu a také
stručný výtah o jeho cílech a dalších partnerech. Vše v anglické jazykové
mutaci.
Další bilaterální komunikace s WFS bude pokračovat především
elektronickou cestou.

Spolucestující:

pan Radek Taptič z EUROCONSULTANTS s.r.o., Praha, Česká republika.

Náklady na cestu
hrazeny z:

hrazeno z finančních prostředků ÚK.

Zpracoval:

Ing. Martin Pondělík, samostatný referent odboru PZT.

Datum:

23.1.2009 ve 13:00 hod.
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