Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 5. – 30. 5.2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO NÁKLADY
POBYTU
LK
(v Kč)

40/2012

11. – 12. 5.
2012

Mgr. Jitka
Šedinová
Bc. Eva Jankovská
Řidič
Řidič

Polsko,
Jelenia
Gora

1 158,- Kč
1 158,- Kč
340,- Kč
340,- Kč

45/2012

17. – 20. 5.
2012

Polsko,
Opole

0,00

44/2012

11. -13. 5.
2012

Bc. Anna
Tajčmanová
Ing. Eva Čížková
Řidič
řidič
Mgr. Eva Hornová
Řidič
Řidič

Německo,
Löbau

2 826,- Kč
464,- Kč
464,- Kč

46/2012

8. 5. 2012

Ing. Kamila
Mikulecká
Ing. Viktor Liška
Ing. Monika
Šulcová
Ing. Eva Hornová

Německo,
Löbau

448,- Kč
448,- Kč
480,- Kč
448,- Kč

Přínos ZPC
Liberecký
kraj vystavoval na
samostatném
stánku
v
rámci
Marketingového
projektu
Libereckého kraje na veletrhu
Tourtec 2012 v Jelení Hoře. Polští
návštěvníci se zajímali hlavně o síť
hradů a zámků a jiná kulturní
zařízení v Libereckém kraji, skalní
města,
rozhledny,
možnosti
cykloturistiky a trávení letní dovolené
(kempy, možnosti koupání atd.).
Nejvíce ocenili širokou škálu trhacích
map Libereckého kraje.
Zrušeno

Veletrh KONVENTA je regionální
výstava v Löbau, která dává možnost
návštěvníkům seznámit se s nabídkou
služeb v Trojzemí. Na výstavě se
prezentovaly nabídky zaměřené na
cestovní ruch, volný čas, kulturu,
vzdělávání a řemeslo.
Návštěvníkům byla představena
možnost trávení letní dovolené v celém
území LK – pěší turistika,
cykloturistika, adrenalinové sporty,
architektonické památky, atd.
Nejvyhledávanější informace se
vztahovaly k oblasti Trojzemí, městu
Liberec a Jablonec nad Nisou, oblast
Českolipska a letní dovolené, turistika
v Jizerských horách, cyklotrasy v
regionu, Máchovo jezero.
Cílem je motivovat turisty z Německa
k návštěvě Libereckého kraje a strávení
dovolené v našem regionu.
Němečtí návštěvníci představují stále
největší skupinu zahraničních hostů
v území. Vzhledem k velice výhodné
sousední poloze se doporučuje v účasti
pokračovat i v roce 2013 a podnítit i
další subjekty k vystavování – např.
společný stánek.
Slavnostní zahájení veřejného testování
systému NISA GO, dne 08.05.2012
v rámci výstavy Landesgartenschau
(Zemská výstava květin a zahrad)
v Löbau bylo naplánováno společně
s leadpartnerem projektu NISA GO,
dopravním sdružením ZVON.
Česká delegace byla vedená předsedou
dopravního výboru LK Ing. Milošem
Titou a ředitelem společnosti KORID
LK Ing. Jiřím Hruboněm. Z Liberce do
Löbau byl v tento den vypraven zvláštní
vlak. Systém NISA GO je moderní
trojjazyčný web portál, který
připravovali odborníci z obou zemí
téměř dva roky. Lidé na něm najdou

47/2012

24. – 27. 5.
2012

Mgr. Eva Hornová
Mgr. Jitka
Šedinová

Polsko,
Krakov

3 489,- Kč
3 276,- Kč

49/2012

30. 5. 2012

Ing. Antonín
Svoboda
Mgr. Tomáš Vaško

Německo,
Dresden

657,- Kč
657,- Kč

50/2012

23. 5. 2012

Bc. Jaroslav Křepel
Ing. Lukáš Chmel

Polsko,
Kudova
Zdroj

141,- Kč
136,- Kč

nejen přehled zájmových objektů
sportovních a kulturních zařízení,
ubytovacích a gastronomických služeb
nebo chystaných událostí, ale také
podrobné informace o veřejné dopravě,
turistických a cykloturistických trasách.
Program slavnostního zahájení
veřejného testování systému NISA GO:
10:50
Slavnostní
přivítání na nádraží v Löbau
11:05
Příchod na
výstaviště
11:15
Slavnostní
zahájení veřejného testování
12:45 – 17:00 Prohlídka výstavy
Liberecký kraj se zúčastnil jako
vystavovatel IV. Dnů Węgrzyna & CK
Wino na Malém Rynku v Krakově v
rámci Marketingového projektu
Libereckého kraje. Prezentace LK byla
velmi úspěšná, stánek navštívili nejen
místní, ale taktéž zahraniční turisté.
Návštěvníci se zajímali obecně o
možnosti trávení dovolené v České
republice, z Libereckého kraje je
nejvíce oslovil Český ráj a skalní města,
velké množství rozhleden, možnost
exkurzí do skláren a síť cyklistických
tras atd.
Liberecký kraj se jako partner
projektu „CROSS-DATA“ zúčastnil
workshopu č. 16, jehož hlavním
cílem bylo informovat projektové
partnery o stavu prací na česko –
saském Informačním systému pro
územní plánování (dále jen ISÚP).
V dopoledním bloku workshopu
firma Con Terra, která je externím
zhotovitelem ISÚP, informovala o
stavu realizace ISÚP a shrnula
výstupy z jednání užší pracovní
skupiny, která je vývojem ISÚP
pověřena.
Následoval blok věnovaný době
udržitelnosti projektu. Lead partner
a Zemský úřad pro životní prostředí,
zemědělství a geologii (dále jen
LFLUG) prohlásili, že se budou
podílet (i finančně) na udržitelnosti
projektu. Karlovarský kraj tedy
zajistí webhosting ISÚP a ostatní
partneři se budou rovným dílem
podílet na ostatních nákladech,
které jsou pracovně vyspecifikovány
v záběrech této zprávy. K bližší
specifikaci povinností na dobu
udržitelnosti projektu bude třeba
uzavřít smlouvu.
Poté byly představeny stavy prací
na
jednotlivých
modelových
projektech.
Nejvíce
je
zatím
propracován projekt Karlovarského
kraje – Studie horských oblastí.
Následovalo seznámení s externí
firmou, která byla vybrána LFLUG
pro kontrolu kvality ISÚP.
Na závěr lead partner informoval o
plánovaných
PR
opatřeních,
plánovaných workshopech
a
žádosti o platbu.
Základní informace o zahraniční
pracovní cestě (průběh, výsledky
jednání a naplnění cílů cesty):
Liberecký kraj se podílí jako partner
na realizaci projektu „Strategie

51/2012

16. 5. 2012

Ing. Iveta
Moravcová
Mgr. Eva Hornová

Německo,
Bautzen

448,- Kč
448,- Kč

integrované
spolupráce
českopolského příhraničí“. Projekt je
realizován ve spolupráci s Lead
partnerem (Královéhradecký kraj),
polským partnerem (Dolnoslezské
vojvodství) a dalšími partnery
z české strany. Účelem jednání
projektového týmu, která se dle
harmonogramu
projektu
konají
v předem daných intervalech, bylo
tentokrát informace o přípravě
analytické části strategie, která bude
tvořena jak na české tak na polské
straně. Hlavním cílem této strategie
je ukázat možnosti a podmínky, za
kterých může v budoucnu vzniknout
Evropské seskupení pro územní
spolupráci (ESÚS). Dále byly na
setkání řešeny další organizační
záležitosti a aktivity projektu (příští
jednání projektového týmu, účast
zástupců partnerů na poznávacích
výměnných stážích v zahraničí,
tvorba webového portálu projektu,
další způsob propagace projektu a
návrh oficiálního loga projektu).
Cílem setkání bylo projednávání oblasti
cestovního ruchu :
Význam
pořízení
strategického
dokumentu
Využití dokumentu pro
přeshraniční spolupráci
Diskuze nad návrhem
dokumentu
–
socioekonomická
analýza, slabé a silné
stránky v přeshraniční
spolupráci
v oblasti
cestovního ruchu.
Zhodnocení:
-

58/2012

31. 5. 2012

Mgr. Martin
Nechvíle

Německo,
Zittau

497,- Kč

předpokládá se úzká
spolupráce
členů
skupiny
EUREX
cestovní
ruch
a
cykloturistika
skupina
v termínech
bude
připomínkovat
jednotlivé
části
dokumentu
současný popis oblastí
a
cílů
by
měl
modelovat
nastavení
podpor
v dalším
programovacím
období.
Jsem za Liberecký kraj členem
mezinárodní pracovní skupiny EUREX
– Památky. Zasedání polsko-českoněmecké skupiny se konají vždy na
území Euroregionu Nisa, nyní proběhlo
v Německu v Městském muzeu Zittau.
Na programu jednání byla prohlídka
muzea, dále zejména možnosti realizace
společných
projektů
v oblasti
prezentace památkového fondu ERN.
Další bod jednání byl věnován
probíhajících pracích na strategii ERN
na období do roku 2020 a s tím
souvisejícími úkoly pro pracovní
skupinu
EUREX
–
Památky.
Následovalo
představení
návrhu
projektu
architektonické
soutěže
„Zámek Czarne“ za účasti polských,

60/2012

30. 5. 2012

Mgr. Jitka Šedinová
Bc. Anna
Tajčmanová

Německo,
Bautzen

55/2012

29. – 30. 5.
2012

Ing. Eva Hajflerová

Polsko,
Prudnik

464,- Kč
464,- Kč

1 646,- Kč

českých a německých architektonických
firem. Průběžně probíhala diskuse o
projednávaných bodech. Z jednání byl
vyhotoven zápis.
Pracovnice oddělení cestovního ruchu
jednaly
s projektovým
partnerem
přeshraničního projektu EU, MarketingGesellschaft
OberlausitzNiederschlesien
mbH,
o
náplni
společného projektu, který bude podán
do Fondu malých projektů.
V polském městě Prudnik se dne 30. 5.
v krásných prostorách rezidence rodiny
Franklů
konalo
9.
zasedání
Monitorovacího výboru Operačního
programu
přeshraniční
spolupráce
Česká republika - Polská republika
2007-2013. Tato vila továrníka Alberta
Frankela nyní slouží jako kulturní
centrum Prudniku.
Na zasedání se projednávala otázka
finanční
alokace
a
naplňování
indikátorů v Programu. Nechyběla ani
informace o stavu přípravy budoucího
období Programu 2014-2020.

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 5. – 31. 5. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

43/2012

22. – 24. 5.
2012

Bc. Zdeněk Bursa

55/2012

29. -30. 5.
2012

RNDr. Vít Příkaský

2/2012

3. – 4. 5. 2012

Mgr. Stanislav
Eichler

MÍSTO
POBYTU
Velká
Británie,
Londýn
Polsko,
Prudnik

Belgie,
Brusel

NÁKLADY
LK
(v Kč)

Přínos ZPC

0,00
1 216,- Kč

0,00

zrušeno
V polském městě Prudnik se dne 30.
5. v krásných prostorách rezidence
rodiny Franklů konalo 9. zasedání
Monitorovacího výboru Operačního
programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika
2007-2013. Tato vila továrníka
Alberta Frankela nyní slouží jako
kulturní centrum Prudniku.
Na zasedání se projednávala otázka
finanční alokace a naplňování
indikátorů v Programu. Nechyběla ani
informace o stavu přípravy budoucího
období Programu 2014-2020.
Zasedání Výboru regionů

