Ústecký kraj – krajský úřad

C ESTOVNÍ ZPRÁVA
ze služební zahraniční cesty

Datum cesty:
Název, cíl a
důvod cesty:
Harmonogram
cesty:

12.7. – 15.7. 2011
Workshop a studijní cesta v rámci mezinárodního projektu „Listen to
the voices of villages (Naslouchejme hlasům venkova)“ – program
CENTRAL EUROPE
12.7.2011: v odpoledních hodinách odjezd z ČR do Rakouska (Güssing)
13.7.2011: program projektového partnera Universität für Bodenkultur
14.7.2011: program projektového partnera Center za razvoj Litija
15.7.2011: návrat do ČR
12.7.2011.
• cesta do Rakouska
13.7.2011
• setkání se starostou města Güssing, prezentace rozvojových aktivit
zaměřených na energetickou soběstačnost
• návštěva Naturparku „Weinidylle“
• odjezd do Slovinska (Snovik)
• společné jednání projektových partnerů – finanční a organizační
záležitosti projektu, příprava společného monitoringu

Průběh a
výsledky cesty:

14.7.2011
• prezentace přípravy projektu a výstavby Terme Snovik se značkou /Eco
Label“ – financováno ze strukturálních fondů
• setkání s ředitelem Terme Snovik, prohlídka areálu
• setkání se starostou města Kamnik, zástupci radnice a agentury na
podporu rozvoje cestovního ruchu
• prezentace pilotního projektu na území Veliké planiny
• návštěva turistického infocentra v Kamniku, prezentace města Kamnik
a okolí
• návštěva lokality Velika planina, návštěva muzea a kaple, prezentace
obnovení tradice ruční výroby sýra Trnič
• společné jednání projektových partnerů - projednání organizačních
záležitostí IV. Core Group 21.7.2011
• informace o přípravě mezinárodního katalogu

15.7.2011
•

návrat do ČR

V rámci cesty byl prezentován Ústecký kraj a jeho zapojení do
projektu. V rámci studijní cesty byly porovnány zkušenosti hostitelských
projektových partnerů při realizaci pilotních projektů, tyto zkušenosti budou
využity při přípravě konkrétních výstupů pilotního projektu ÚK „Po stopách

dolů“, který je připravován ve spolupráci se společností Severočeské doly..
Spolucestující:

Ing. Jana Nedrdová – odbor strategie, přípravy a realizace projektů, Ing.
Ivana Poláková, finanční manažerka projektu

Náklady na cestu
hrazeny z:

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

Zpracovala:

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

Datum:

20.7.2011

2

