Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 7. – 31. 7. 2012

ČÍSLO CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

NÁKLADY
LK
(v Kč)

2/2012

18. – 19. 7. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Belgie, Brusel

0,00

61/2012

20. – 23. 7. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Německo, Aachen

8 840,-

Přínos ZPC
Hejtman LK Stanislav Eichler během své
služební cesty do Bruselu absolvoval
následující jednání :
1) Rozprava o budoucnosti kohezní politiky
s p. Jirotkou ze Stálého
zastoupení ČR při EU
2) Návštěva u pana Kuhla, vedoucího
reprezentace Saska při EU. Tématem byl
postoj Saska vůči Evropskému seskupeni
pro územní spolupráci
3) Řada konzultací se zastoupení LK v
Bruselu
4) Plenární zasedání Výboru regionů
Hlavním cílem cesty byla účast pana hejtmana
Mgr. Stanislava Eichlera na předávání ceny
„Kulturpreis Karl IV. des Kulturvereins AachenPrag e.V.“ v prostorách cášského dómu za
přítomnosti cášského pana primátora Marcela
Philippa na základě pozvání paní Věry Blažkové,
předsedkyně Cášsko-Pražského spolku, Marcela
Philippa, primátora města Cáchy a Prof.Dr.
Klause Hänsche, presidenta Evropského
parlamentu.
Výsledkem jednání bylo prohloubení vztahů
mezi Českou a Německou stranou.

Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 7. – 31. 7. 2012
ČÍSLO CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO POBYTU

NÁKLADY
LK
(v Kč)

72/2012

9.7.2012

Mgr. Šárka Papežová

Německo, Zittau

530,- Kč

73/2012

10.7.2012

Mgr. Otta Michael,
řidič

Německo, Dresden

459,- Kč
456,- Kč

74/2012

16. 7. 2012

Ing. Jan Čáp

Polsko, Jelenia Gora

348,- Kč

Přínos ZPC
V rámci projektu „Společně pro zachování
podstávkových domů – Zvýšení povědomí a
informovanosti“ se konalo setkání dvou partnerů
projektu za účelem projednání dalších postupů a
aktivit.
Cílem jednání bylo projednání návrhu
socioekonomické analýzy, která by měla sloužit
jako základ pro tvorbu nového přeshraniční
operačního programu. Mgr. Otta zastupuje v této
pracovní skupině nejen Liberecký kraj, ale i
ostatní kraje na společné hranici (Karlovarský +
Ústecký). V rámci jednání byly projednány
zásadní připomínky krajů a dalších institucí
k jednotlivým kapitolám. V současné době je
analýza velmi povrchní a vyžaduje celkové
přepracování.
Základní informace o zahraniční pracovní cestě:
Pracovní jednání skupiny Eurex mělo následující
program:
- Zahájení náměstkem/předsedou panem Z.
Jakielem
- Pritority silniční dopravy 2014 – 2020
- Infrastrukturální projeky 2014-2020 (také
společné projekty)
- Silnice A4 Bołeslawiec
- Bezpečnostní investice na silnicích
- Různé
V rámci jednání byly každou stranou předneseny
priority v oblasti silniční infrastruktury a každou
stranou bylo deklarována nutnost zachování
přeshraničních programů i na další plánovací
období i pro infrastrukturu ve vlastnictví krajů a
obcí. Z polské strany byla podána informace o
zahájení výstavby mostu mezi německou s
polskou stranou na úseku silnice I/35 a B 178
Hrádek nad Nisou – Žitava. Za českou stranu za
jednání dále účastnili: Josef Jeníček, ředitel ŘSD,

Pavel Branda, Eureregion Nisa a Jan Šimůnek,
SŽDC.
Spolucestující: Ing. Josef Jeníček, ředitel ŘSD
Liberec
Další průběh a výsledky jednání včetně
doporučení nebo návrhu dalšího postupu
vyplývajícího ze závěru služební cesty:

76/2012

20. 7. 2012

Ing. Kamila Mikulecká

Německo, Bautzen

456,- Kč

Německou i polskou stranou byly podpořeny
české projekty, zejména byla podpořena nutnost
opravy poškozených úseků po povodni v roce
2010. V neposlední řadě byla diskutována socioekonomická analýza v oblasti dopravy, která byla
předána k připomínkování a výsledná verze
analýzy bude projednána na podzim letošního
roku na jednání pracovní skupiny v České
republice.
Setkání proběhlo v sídle ZVON, kde se setkali
členové pracovního týmu projektu NISA GO
obou projektových partnerů.
Diskuse proběhla nad těmito body:
(1) Průběh a výsledky fáze veřejné testovací fáze
Front-end aplikace NISA GO
návrh úprav funkcionalit zobrazení plánu cesty,
přestupné body v mapě, detaily objektů, výškový
profil
úvodní tutoriál a vstup do aplikace – návrh
struktury
instruktážní video
vyhodnocení feedback reakcí
foto na úvod – výběr za CZ partnera 20 ks
s mapovou lokalizací
Dopravní data – nutná separátní schůzka, více
problémů k řešení – návrh 7.8.2012 v LBC
(2) Práce s veřejností a marketing na další období
(3) Úkoly, které je potřeba vyřešit do začátku
ostrého provozu portálu NISA GO
dokumentace systému
provozní koncepce – návrh DE bude poskytnut
CZ k doplnění
plnění indikátorů z projektové žádosti – doložení
plnění, ověření dostupného
příprava závěrečná konference (Zittau/Görlitz)
finalizace 5.monitorovací zprávy
Stanovení dalšího pracovního setkání na
11.9.2012 v Liberci na KÚLK.
Spolucestující: Ing. Labík, Ing. Fielko

Další průběh a výsledky jednání včetně
doporučení nebo návrhu dalšího postupu
vyplývajícího ze závěru služební cesty:
Pokračování
plnění
odsouhlaseného
harmonogramu prací na projektu.
Další pracovní setkání pracovní skupiny dopravní
data prac. týmu projektu NISA GO 7.8.2012
v Liberci na KULK.
Další pracovní setkání celého pracovního týmu
projektu NISA GO v Liberci 11.9.2012

