Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 8. – 31. 8. 2011
ČÍSLO
CESTY
78/2012

TERMÍN
CESTY
15. 8. 2012

ÚČASTNÍCI
Mgr. Stanislav Eichler

MÍSTO POBYTU

NÁKLADY LK
(v Kč)

Německo, Zittau

532,- Kč

Přínos ZPC
Hejtman LK Stanislav Eichler se zúčastnil
slavnostního startu 18. mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice. Zahájení této velké
sportovní akce s přeshraničním dopadem se
konalo na náměstí v Žitavě. Mistrovství
bude trvat do 25. srpna. Ceremoniál
oficiálně zahájil Stanislaw Tillich, předseda
vlády Svobodného státu Sasko, který se
následně v prostorách žitavské radnice
setkal s hejtmanem Stanislavem Eichlerem
a například hovořil o nápravě povodňových
škod, o finanční pomoci z fondů EU, i o
přípravě projektů, které iniciuje Liberecký
kraj, jako je myšlenka Evropského
územního uskupení (ESÚS) v rámci českoněmecko-polské kooperace. Zástupce
Libereckého kraje, Stanislav Eichler, se
samozřejmě setkal také s českou výpravou.
Ta má celkem 244 členů, závodníků z celé
ČR.

Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 8. – 31. 8. 2012
ČÍSLO
CESTY
78/2012

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI
Kristýna Procházková
Bc. Andrea Fulková
Řidič

MÍSTO POBYTU
Zittau

NÁKLADY LK
(v Kč)
450,- Kč
448,- Kč
456,- Kč

Přínos ZPC
Hejtman LK Stanislav Eichler se zúčastnil
slavnostního startu 18. mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice. Zahájení této velké
sportovní akce s přeshraničním dopadem se
konalo na náměstí v Žitavě. Mistrovství

77/2012

Ing. Lukáš Chmel
Ing. Jaroslav Křepel

Polsko

350,- Kč
350,- Kč

bude trvat do 25. srpna. Ceremoniál oficiálně
zahájil Stanislaw Tillich, předseda vlády
Svobodného státu Sasko, který se následně v
prostorách žitavské radnice setkal s
hejtmanem Stanislavem Eichlerem a
například hovořil o nápravě povodňových
škod, o finanční pomoci z fondů EU, i o
přípravě projektů, které iniciuje Liberecký
kraj, jako je myšlenka Evropského územního
uskupení (ESÚS) v rámci česko-německopolské kooperace. Zástupce Libereckého
kraje, Stanislav Eichler, se samozřejmě
setkal také s českou výpravou. Ta má celkem
244 členů, závodníků z celé ČR.
Liberecký kraj se podílí jako partner na
realizaci projektu „Strategie integrované
spolupráce česko-polského 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, byly informace o
postupu prací na analytické čísti strategie,
která bude tvořena jak na české tak na polské
straně. Součástí této strategie bude i
dotazníkové šetření, kterého se bude
Liberecký kraj také účastnit. 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 návrhy loga
projektu, webový portál projektu, logistika a
způsob organizace výměnných stáží a
organizační záležitosti týkající se
monitorovací zprávy projektu a žádostí o
platbu.

