Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:

3. – 6.3.2011

Název, cíl a
důvod cesty:

Studijní cesta do Alessandrie v rámci mezinárodního projektu
„Listen to the voice of villages (Naslouchejme hlasu venkova)“

Harmonogram
cesty:

3.3.2011: cesta z ČR do Itálie
4. – 5.3.2011: studijní cesta
6.3.2011: návrat do ČR
3.3.2011
• cesta do Itálie
• setkání s projektovými partnery a zástupkyní hostitelské organizace agentury Lamoro
4.3.2011
Bosco Marengo – seminář v kláštěře Santa Croce zaměřený na venkovský
cestovní ruch
• prezentace Asociace Marchesi del Moferato – Pilotní projekt pro rozvoj
venkova v provincii Alessandria
• Sdružení pro zlepšení štýrské sopečné oblasti
- Zhodnocení
nemateriálního kulturního dědictví
• Region Toskánsko – Evropská síť NECSTour jako model společného
managementu turistických destinací
• Snem evropských regionů – Evropská politika pro rozvoj udržitelného
cestovního ruchu
• Informace o akci GOLOSARIA

Průběh a
výsledky cesty:

Návštěva obcí zapojených do pilotního projektu agentury LAMORO,
zaměřeného na oživení historických staveb v odlehlých lokalitách, diskuze
s představiteli obcí.
5.3.2011
•
•
•
•

•

Setkání zástupců projektových partnerů na zámku v Casale Monferrato
Slavnostní zahájení akce Golosaria – přehlídka tradičních lokálních
výrobků, prezentace výrobců
Jednání projektových partnerů – předání informací o postupu prací na
jednotlivých pilotních projektech, vytvoření návrhu harmonogramu
navazujících akcí a příprava společných výstupů projektu.
Informace lead partnera (Provincie Trento) o projednávání souhrnného
reportu za 3. projektové období na Společném technickém sekretariátě
CENTRAL EUROPE – platby za 3. období budou odeslány během
března 2011
řešení náležitostí reportu z 4. projektové období, vypořádání
připomínek JTS

6.3.2011
• návrat do ČR
V rámci cesty byly porovnávány zkušenosti z realizace pilotních projektů
jednotlivých partnerů a možnost uplatnění některých postupů při realizaci
projektu Po stopách dolů, který připravuje Ústecký kraj.
Spolucestující:

Ing. Ivana Poláková, finanční manažerka projektu, Ing. Jaroslava
Kuszniruková, vedoucí odboru SPRP, Ing. Jaroslav Pikal, zástupce
ředitele KÚ, starosta obce Droužkovice

Náklady na cestu
hrazeny z:

projekt „Listen to the voice of villages“, program CENTRAL EUROPE

Zpracovala:

Ing. Iva Šašková, odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Datum:

7.3.2011
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