Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 10. – 31. 10. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

81/2012

8. – 11. 10.2012

Mgr. René Havlík
RSDr. Tomislav Vaněk
Mgr. Věra Jiránková
Bc. Andrea Fulková
Kristýna Procházková
Iveta Meszárošová
Petra Brodská
JUDr. Bohumír Doležal
Mgr. Marie Filipová
JUDr. Jiří Němec
Ing. Ilja Štěpánek
Mgr. Karel Ulmann
Mgr. Rudolf Broulík

Belgie, Brusel

87/2012

23. – 24. 10.
2012

Ing. Jaroslav Svoboda

Polsko, Wroclav

NÁKLADY LK
(v Kč)
21 598,- Kč
20 998,- Kč
20 998,- Kč
19 467,- Kč
19 467,- Kč
18 386,- Kč
17 912,- Kč
19 189,- Kč
19 189,- Kč
19 189,- Kč
18 983,- Kč
18 858,- Kč
18 858,- Kč

2 602,- Kč

Přínos ZPC
Zástupci krajského úřadu se ve dnech 8.–11. října
2012 zúčastnili v Bruselu 10. ročníku Evropského
týdne regionů a měst OPEN DAYS 2012. Tuto
událost pořádají ve spolupráci Výbor regionů,
Evropská komise, Evropský parlament, více než 244
regionů a měst a dalších 30 společností a firem. V
průběhu akce se uskutečnily semináře, konference,
workshopy a diskuse, které navštívilo více než 7 000
návštěvníků.
„Evropské regiony a města: Dosažení změny“ bylo
nosným tématem letošních OPEN DAYS. Obecně
byl program rozdělen do tří hlavních jednacích
okruhů:
•
Chytrý a zelený růst pro všechny – jak
kohezní politika přispívá k chytrému, udržitelnému
a začleňujícímu růstu?
•
Územní spolupráce: přínos pro Evropu –
Jak může spolupráce být použita jako nástroj pro
regionální rozvoj a lepší využití regionálního
potenciálu? Jaká je přidaná hodnota spolupráce jak v
rámci programů spolupráce a regionálních programů,
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a
makro-regionální strategie? Jak co nejlépe využívat
tyto nástroje?
•
Dosažení pozitivních výsledků.
Program OPEN DAYS 2012, zacílený na výše
uvedené jednací okruhy byl plný zajímavých
seminářů a každý účastník si dle svého profesního
zaměření měl možnost vybrat z pestré nabídky.
OPEN DAYS složí také jako základna pro setkávání
odborníků, výměnu zkušeností, informací a
poznatků, které lze využít pro další práci.
Dvoudenní zahraniční pracovní cesty do Polska na
zasedání „Česko – polské pracovní skupiny pro
otázky implementace směrnice ES o vodách na česko
– polských hraničních vodách“
Garantem české delegace je Ministerstvo životního
prostředí, které si vyžádalo u Krajského úřadu

Libereckého kraje delegaci jednoho zástupce, neboť
Liberecký kraj sousedí značnou délkou hranice s
Polskem. Rámcová směrnice ES o vodách ukládá
povinnost projednávat přeshraniční problematiku vod
se sousedními státy. Vytvořeny byly tudíž dvě
pracovní skupiny, jedna pro implementaci rámcové
směrnice na hraničních vodách mezi ČR a Saskem a
druhá mezi ČR a Polskem. Skupiny se schází 2 x
ročně a to střídavě v České republice a Polsku a
České republice a Německu(Sasku) . Skupiny
připravují i podkladové materiály pro jednání
zmocněnců vlád.
Na zasedání byly projednávány tyto okruhy
problémů:
- řešení vodohospodářských problému v
přeshraničních vodních útvarech,
- informace o plnění opatření v plánech oblastí
povodí,
- postup a výsledky monitoringu
- různé problémy vodohospodářského plánování na
hraničních vodách

88/2012

3. – 4. 10. 2012

Mgr. Pavla Peterová

Polsko, Jelenia Gora

860,- Kč

Účast zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje
na jednání Česko – polské pracovní skupině pro
otázky implementace směrnice ES o vodách na
hraničních vodách je z výše uvedených důvodů
účelná, neboť od 27.10.2009 byly schváleny Plány
oblasti povodí pro území Libereckého kraje, probíhá
již příprava další etapy plánování v oblasti vod a
informace o identických materiálech na druhé straně
hranice je pro další činnost vodoprávních úřadů
důležitá.
V rámci pracovně studijní cesty byly navštíveny
atraktivity polských krkonoš za doprovodu
průvodkyně z informačního centra z Jelení Góry.
Byly představeny jak atraktivity přírodní (vodopády
Kamienczyk a Szklarki), tak sportovní – areál
Jakuszyckého lyžařského areálu včetně možných
přístupových cest pro turisty, frekvence úpravy tras,
představení největších událostí – závodů. Byly
navštíveny kulturní atraktivity Údolí paláců a zahrad
a centrum Jelení Góry.
Během studijní cesty proběhla presentace chystané
rekonstrukce webových stránek krkonose.eu, aby
lépe reflektovaly nejčastěji vyhledávané akce a snáze
se návštěvníkům vyhledávalo. Společný sběr dat a
sdílení akcí na polské i české straně. Ze strany

91/2012

18. 10. 2012

Mgr. Eva Hornová
Bc. Anna Tajčmanová

Německo, Zittau,
Görlitz

451,- Kč
454,- Kč

92/2012

18. 10. 2012

Ing. Viktor Liška

Polko, Wegliniec

502,- Kč

polských kolegů byl představen projekt na propagaci
polských Krkonoš a nové logo, kterým se bude oblast
polských Krkonoš presentovat – bude jím nejstarší
ztvárnění Krakonoše, které se poprvé objevilo se
roku 1561 na nejstarší mapě Slezska. Dále byl
navštíven hotelový komlex Gołębiewski, Swiatynia
Wang a na české straně pak nově otevřený skanzen
hornictví Žacléř. Na jednotlivých místech proběhl
výklad jednotlivých provozovatelů atraktivit s
nabídkou pro turisty.
V rámci cesty došlo k navázání kontaktů se zástupci
Zwiazku Gmin Karkonose a s pracovníky českých i
polských informačních center.
V projektu Nová Hřebenovka byl s partnery
projednán průběžný stav projektu a následující etapa.
V projektu Šlechta jako turistický produkt v
Euroregionu Nisa byly s partnery
projednány jednotlivé aktivity projektu a rozpočet.
Jednalo se o standardní jednání pracovní skupiny
EUREX-Železnice,
pořádané
pod
patronací
Euroregionu Nisa, zúčastnili se jej členové odborné
pracovní skupiny z polské, německé a české strany,
dále pak zástupci českého drážního dopravce GW
Train Regio a.s. a coby hostitelé zástupci místní
samosprávy Města Węgliniece.
Na jednání byly po úvodu, předneseném zástupcem
Města
Węgliniec,
prezentovány
aktuality
jednotlivých zúčastněných stran co se týče
přeshraničních železničních spojení a další
související záležitosti.
V příspěvku polské strany zaujala informace o
možném nahrazení neprovozovaných žel.tratí
cyklostezkami, např. se takto uvažuje o trati Jelenia
Góra – Myslakowice – Karpacz. Dále byl také
potvrzen zájem o zřízení zastávky Porajów na
krátkém polském úseku trati mezi Hrádkem n.N. a
Žitavou. Dále bylo informováno o probíhající velké
opravě traťových úseků Jelenia Góra – Sklarska
Poreba a Lubań – Węgliniec. Dále byla zmíněna
potřeba koordinace se studií dopravních spojení v
rámci ERN, kterou má zpracovánu německý ZVON.
Problémem na polské straně jsou všechna spojení v
ose sever-jih, předseda polské skupiny je podporuje,
ale obecně nemají na polské straně dostatečnou
podporu. Poláci se rovněž doslechli o zájmu
berlínského regionu o spojení i do Swieradówa, sami
ovšem s obnovením této neprovozované trati zatím
nepočítají.
Z vystoupení německé strany (zástupce dopravního

svazu ZVON): Od r.2009 je řešeno spojení Wroclaw
– Drážďany jako regionální doprava, ač je to cca
250km, je tak problém s financováním na obou
stranách, nedaří se prolobbovat převzetí do dálkové
dopravy, pro posílení šancí je zvažováno prodloužení
z Drážďan dále na západ a z Wroclawi na východ –
do Opole, pak by vedlo přes 2 vojvodství a i v Polsku
se tak zvýšila šance na financování státem – měli o
tom jednání ráno s paní Zakeś ve Wroclawi (pozn. na
celém spojení jsou nyní nasazovány dvojice ř.642
Desiro a využití cestujícími tomu odpovídá –
ověřeno osobně cestou na jednání). ZVON je
optimistou co se týče zachování spojení Wroclaw –
Drážďany, bude i nadále usilovat o přeřazení do
dálkové dopravy a také mají zájem o elektrifikaci na
německé straně. Spojení Drážďany – Žitava –
Liberec: stabilní, v rámci probíhajícího VŘ dána
možnost prodloužení výkonů na území LK i více než
nyní (kromě Tanvaldu až do ŽB), trvalým
problémem je krátký zanedbaný úsek přes polské
území.
Za českou stranu byly prezentovány tyto priority u
přeshraničních kolejových spojení:
Liberec – Žitava – Drážďany: prioritním úkolem
zůstává oprava krátkého polského úseku, který
omezuje možnosti zlepšení provozního konceptu a
který ohrožuje dlouhodobé zachování provozu,
podána informace že novým hejtmanem bude
pravděpodobně hrádecký starosta M.Půta a lze od něj
očekávat větší zesílení angažovanosti LK v tomto
směru, vč. možnosti pronajmutí polského úseku
subjektem z ČR (pro zajištění opravy a provozování
dráhy v daném úseku), byl také připomenut rozpor
mezi postoji na místní úrovni v Polsku (zájem o stav
trati a o zřízení zastávky) a na úrovni státní, která
drží rozhodující slovo (nezájem cokoli měnit,
problém vnímán jako naprosto okrajový).
Liberec – Harrachov – Skl.Poreba: úprava záměrů co
se týče přímých spojení – nyní jen Liberec –
Skl.Poreba, dál se předpokládá polský elektrický
provoz, zmíněny problémy se schvalováním vozidel
(vč. snahy o jednodušší režim při zajíždění pro
pohraniční přechodové stanice a vč. problematiky
omezení vlivem pořízení vozidel se spoluúčastí
ROP), s objednáváním výkonů a tvorbou JŘ, zájem
LK o společné výběrové řízení na provozování
dopravy.
Frýdlant – Černousy – Zawidów – Zhořelec:
prezentovány aktuální možnosti z české strany

(prodloužení obratů v Černousech, omezení ROP)
podmíněné buď návaznou polskou dopravou ze
zawidowského nádraží nebo zásadním zlepšením
stavu celé tratě až do Zhořelce, zmíněno i
provozování dělnických autobusových linek v
objednávce LK do Zawidówa a Zhořelce, které by
zatím spíš jen teoreticky mohly být nahrazeny
vlakovým spojením.
Následovalo vystoupení P.Brandy za Euroregion
Nisa:
Úkol zpracovat strategii ERN pro období
2014-2020 s výhledem na další plánovací období,
Možnost zapojení do přípravy nového CZ/PL
a CZ/DE programu, bohužel to však opět vypadá že
se nepodaří prosadit trojstranný program,
Úkolem expertních pracovních skupin ERN
(vč. EUREX) je strategii budovat „odspodu“,
Pro každou oblast byla připravena SWOT
analýza, cíle a návrh opatření k jejich naplnění.
Z následné a závěrečné diskuse:
Polská strana prezentovala své hlavní úkoly –
priority pro budoucí období (část se kryje s
dosavadními, došlo ale k rozšíření), sestupně v
pořadí důležitosti:
1. modernizace spojení J.Góra – Berlin (přes
Lwowek a Zebrzydowu)
2. modernizace spojení J.Góra – Jawor –
Wroclaw
3. modernizace spojení J.Góra – Węgliniec –
Zhořelec – Drážďany/Berlín
4. okružní spojení měst v příhraničí s
Węgliniecem jako uzlem (přestup na dálkovou
dopravu)
5. Marcisów – Trutnov
6. Marcisów – Legnica – zlepšení podmínek
pro nákladní dopravu
Dále přednesla další návrhy na doplnění
strategie:
o Zohlednit aspekt hospodářství a pracovního trhu
o Prosazovat železnici jako alternativu z hlediska
ŽP
o
Rozvoj přeshraničního vzdělávání – výlety,
exkurze
o
Zlepšení bezpečnosti modernizací železniční
infrastruktury
o Tyto 4 body výše jsou v souladu s cíli EU pro
následující programové období
Dále uvedli že v r.2013 končí v Polsku
platnost „Strategie rozvoje žel.dopravy v PL“

93/2012

17.10.2012

Ing. Kamila Mikulecká

Německo, Bautzen

454,- Kč

přičemž přiznávají, že cca 70% obsahu ještě nebylo
realizováno, jejich ministr prý ale stále věří, že to
stihnou splnit.
14.11.2012 se má uskutečnit PL-DE jednání
na téma všeobecné spolupráce, kde by se měla řešit i
dohoda o spolupráci v žel.dopravě z r.2010 – ta byla
jen parafována, nikdy ale ne oficiálně podepsána.
Bylo uvedeno, že probíhají modernizační
práce na úseku Węgliniec – Horka, přičemž německá
strana přislíbila modernizaci úseku Horka – Cottbus s
vazbou na Berlin.
P.Branda připomněl priority jako je společná
jízdenka, zlepšení stávajících a zřízení nových
přeshraničních spojení.
ZVON připomněl projekt NISA GO, který je
zatím pouze CZ/DE, přičemž je zájem zapojit i PL,
opět připomněl potřebu trinacionálních projektů,
které se bohužel nedaří prosadit, P.Branda k tomu
uvedl že je v takovém případě možno využít
„pravidlo flexibility“, které umožňuje využít
max.20% prostředků mimo území daných programů.
1)Ukončení a výsledky fáze veřejné testovací fáze
Front-end aplikace NISA GO
podpora marketingu a propagace portálu nutná i v
udržitelnosti projektu
ohlasy uživatelů a testerů velmi pozitivní
Dopravní data – nutná důsledná implementace dat z
CZ strany, zatím jsou stále nedostatky, problém pro
CZ stranu
(2) Úkoly, které je potřeba vyřešit před ukončením
projektu NISA GO
dokumentace systému, DE verze není, bude
dopracována, CZ doplní
provozní koncepce – návrh DE byl poskytnut CZ k
doplnění, CZ doplní
propojení na CZ data dopravy dopracovat, nyní
chybuje
prolink www.nisa-go.cz na hl. stránku kraje urgovat,
dtto i prolinky u tur. partnerů
(3) Práce s veřejností a marketing do konce projektu
příprava závěrečná konference Oybin
přehled publikací v tisku CZ i DE, příprava soutěže
na DE straně pro školy
příprava kalendáře 2013 k propagaci portálu NISA
GO
GIS Day 2002 na CZ straně, představení NISA GO
(4) Závěrečné slavnostní zahájení ostrého provozu
portálu NISA GO 7.11.
příprava závěrečná konference Oybin

10. 10. 2012

Ing. Luboš Beran
Vlastimil Nesvadba,
DiS.
Ing. Karel Pop

Německo,
Weisswasser

451,- Kč
451,- Kč
451,- Kč

94/2012

24. 10. 2012

Bc. Jaroslav Křepel
Ing. Kateřina Tížková

Německo,
Hirschfelde

454,- Kč
450,- Kč

95/2012

23. 10. 2012

Mgr. Jana Kočí
Ing. Klára Špiklová

Německo

451,- Kč
451,- Kč

za CZ úvodní slovo Ing. Hruboň, Korid LK, a Ing.
Holý za realizátory CZ
úzkokolejka Zittau – Oybin, a zpět; součást
konference
pozvat zástupce Ústeckého kraje
(5) Vyúčtování projektu
vlastní dokončení projektu
dokumentaci a závěrečnou zprávu zpracovávat
paralelně s provozní a systémovou dokumentaci
plnění indikátorů z projektové žádosti – doložení
plnění, ověření dostupného
prokazatelně informovat mikroregiony, PL partnery,
ERN
V rámci předchozích jednání pracovní skupiny
EUREX – lesy, zabývající se lesnickými problémy
zemí Euroregionu Nisa, byla dohodnuta exkurze do
oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro lesníky z české a
německé části Euroregionu Nisa.
Exkurze se týkala problematiky lesního hospodářství
a povrchového dobývání nerostných surovin. Zde
konkrétně odlesnění z důvodů dobývání hnědého uhlí
a následně, po ukončení těžby, lesnická rekultivace
tohoto území. Dalším bodem exkurze byla
prezentace
praktických
ukázek
jednotlivých
pěstebních a obnovních zásahů v porostech borovice
a dubu.
V závěru jednání se partneři projektu domluvili, jaké
konkrétní úkoly bude kdo zastávat. Liberecký kraj
zastoupený manažerkou projektu zajistí korekturu
textu knihy o krajině podstávkových domů, kterou
bude v případě potřeby konzultovat s překladatelem
knihy a dalšími pověřenými osobami, dále předá
všechny informace členům expertního týmu a zajistí
tak plynulé pokračování přípravy příručky o
podstávkových domech. Projektová manažerka také
zajistí termíny pro setkání lead partnera s některými
majiteli podstávkových domů na české straně.
Ing. Klára Špiklová (oddělení ochrany přírody a
zemědělství) a Mgr. Jana Kočí (oddělení vodního a
lesního hospodářství) se zúčastnily exkurze spojené s
přednáškou o finančním, organizačním a odborném
zajištění péče o aleje v oblasti Herrnhut, Löbau a
Berzdorfer Sea. Diskutovalo se o jejich funkci z
hlediska krajinotvorného a z hlediska ochrany
dutinových stromů jako biotopů zvláště chráněných
druhů živočichů (ptáci, hmyz, netopýři).
Jednalo se o jednorázovou akci spojenou s
porovnáváním možností státní správy a samosprávy,
dotačních programů a aktivního vlivu nevládních

96/2012
97/2012

98/2012

24. – 25. 10.
2012
30. 10. 2012

Petr Štursa

Německo, Berlín

1 354,- Kč

Ing. Jaroslav Svoboda

Německo, Görlitz

454,- Kč

23. – 27. 10.
2012

Mgr. Eva Hornová
Řidič
Řidič

Polsko, Poznaň

4 044,- Kč
371,- Kč
371,- Kč

organizací.
Servis hejtmana
Pracovní skupina Čistá Nisa, byla založena v roce
1994, jako volné sdružení pracovníků samospráv
měst a obcí, státních správ a vodohospodářských
organizací SRN, Polska a České republiky v
Euroregionu Nisa. Pracovní skupina vznikla za
účelem dosažení zkvalitnění čistoty vody a životního
prostředí v povodí Lužické Nisy. Ing.Svoboda je
stálým členem pracovní skupiny jmenovaný za
Liberecký kraj. Pracovní porady se konají střídavě v
Německu, Polsku a ČR. V současné době se stále
projednává postup další spolupráce při řešení
povodní, neboť katastrofická povodeň v roce 2010
ukázala některé slabiny systému. Ing.Svoboda je
tajemníkem povodňové komise Libereckého kraje a
členem skupiny EUREX Čistá Nisa. Jeho účast na
zasedáních má přínos z důvodu prohlubování
spolupráce povodňových orgánů v České republice,
Německu a Polsku.
Česká strana bude pořadatelem konference, které se
konají střídavě ve všech třech zemích. Termínově by
vycházela na rok 2013, bylo však požádáno o posun
na rok 2014 a to z důvodu očekávaných změn
politického vedení Libereckého kraje a změn po
volbách v Německu. Skupina návrh vzala na vědomí
a souhlasí.
Ze závěrů jednání zatím nevyplynuly pro Liberecký
kraj nové úkoly. O Povodňový portál Libereckého
kraje byl projeven opět velký zájem.
Liberecký kraj se prezentoval na veletrhu cestovního
ruchu TOURSALON v Poznani v rámci expozice
České republiky, kterou zajistila firma Al-Systém
s.r.o.. Stánek byl hrazen turistickým regionem
Jizerské hory. Liberecký kraj představil svůj region
jako ideální místo jak pro zimní tak i pro letní
dovolenou. Pro zimní sezónu byly nabízeny zimní
mapy Libereckého kraje a zimní materiály
jednotlivých turistických regionů. Z lyžařských
středisek převažoval zájem o Harrachov a Špindlerův
Mlýn a Rokytnici nad Jizerou. Z letních aktivit jsme
doporučovali turistické a cykloturistické trasy,
kulturní a historické památky.
Z jmenovitých dotazů převažovaly informace o
Liberci, Ještědu, Harrachovu a zámku Frýdlant
(nutno vyzískat materiály) a o Českém ráji – Skalní
města, Hrady a zámky, Rumcajs.

99/2012

24. – 25. 10.
2012

Lenka Scheidlová
Kateřina Slováčková

Francie, Štrasburk

101/2012

6. 11. 2012

JUDr. Bohumír Doležal
Jana Poprová

Německo, Drážďany

1 407,- Kč
1 407,- Kč

378,- Kč
378,- Kč

Návštěva Evropského parlamentu, která zahrnovala:
informační besedu o Evropské unii a o
Evropském parlamentu. Přednášející pan Pavel
Černoch
beseda s Robertem Duškem, poslancem
Evropského parlamentu
účast na zasedání Evropského parlamentu,
kde probíhalo hlasování
na pozvání pana Duška, účast na exkurzi
Štrasburkem. Navštívení katedrály Notre Dame de
Strasbourg, La petite France
Dne 6. listopadu 2012 byla pracovníky sekretariátu
ředitele KÚ Liberec uskutečněna služební cesta do
Spolkové republiky Německo, města Drážďan.
Jednalo se o služební cestu uskutečněnou Sdružením
na ochranu nájemníků České republiky, na pozvání
Sboru nájemníků v Drážďanech a bytového družstva
Mitervereinen Dresden. Delegaci vedl předseda
Sdružení nájemníků České republiky, Ing. Milan
Taraba z Prahy.
Po příjezdu na místo v 10.00 hod. proběhlo
seznámení mezi účastníky z ČR a SRN v sídle
bytového družstva Mitervereinen, následovala
beseda. V 11.30. hod. přemístili se účastníci setkání
do sídla Sdružení nájemníků, pracovníci tohoto
sdružení zodpověděli řadu dotazů. Poté následovala
projížďka autobusem spojená s prohlídkou
vybraných lokalit města Drážďan a dokončeného
bytového objektu s 8-mi nadstandardními bytovými
jednotkami.
Od 14.00 do 17.30 hod. proběhla v Kulturním domě
konference na téma: „Bydlet jako nájemník –
německo-česká výměna zkušeností“. Mimo zástupců
Sboru ochrany nájemníků ČR, Sboru nájemníků
Dresden a bytového družstva Mitervereinen Dresden,
přednesli své referáty a zodpověděli otázky
přítomných zástupce Magistrátu města Drážďany pan
Martin Seidl a federální ředitel Německého svazu
nájemníků, pan Lukas Siebenkotten z Berlína.
Od 18.00 do 20.00 hod proběhla společná večeře
účastníků setkání, následoval odjezd do České
republiky.

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 10. – 31. 10. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

2/2012

9. – 10. 10. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Belgie, Brusel

82/2012

8. – 11. 10. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Belgie, Brusel

96/2012

24. – 25. 10. 2012

Mgr. Stanislav Eichler

Německo, Berlín

NÁKLADY LK
(v Kč)
0,00

24 265,- Kč

1 324,- Kč

Přínos ZPC
Zasedání Výboru regionů
Mgr. Stanislav Eichler, hejtman LK, se ve dnech 7.–
10. října 2012 zúčastnil v Bruselu 10. ročníku
Evropského týdne regionů a měst OPEN DAYS
2012. Tuto událost pořádají ve spolupráci Výbor
regionů, Evropská komise, Evropský parlament, více
než 244 regionů a měst a dalších 30 společností a
firem. V průběhu akce se uskutečnily semináře,
konference, workshopy a diskuse, které navštívilo
více než 7 000 návštěvníků.
„Evropské regiony a města: Dosažení změny“ bylo
nosným tématem letošních OPEN DAYS. Obecně byl
program rozdělen do tří hlavních jednacích okruhů:
•
Chytrý a zelený růst pro všechny – jak
kohezní politika přispívá k chytrému, udržitelnému
a začleňujícímu růstu?
•
Územní spolupráce: přínos pro Evropu –
Jak může spolupráce být použita jako nástroj pro
regionální rozvoj a lepší využití regionálního
potenciálu? Jaká je přidaná hodnota spolupráce jak v
rámci programů spolupráce a regionálních programů,
Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) a
makro-regionální strategie? Jak co nejlépe využívat
tyto nástroje?
•
Dosažení pozitivních výsledků.
Program OPEN DAYS 2012, zacílený na výše
uvedené jednací okruhy byl plný zajímavých
seminářů a každý účastník si dle svého profesního
zaměření měl možnost vybrat z pestré nabídky.
OPEN DAYS složí také jako základna pro setkávání
odborníků, výměnu zkušeností, informací a poznatků,
které lze využít pro další práci.
Na základě pozvání od pana Rudolfa Jindráka,
velvyslance České Republiky v Drážďanech a pana
Bohuslava Sobotky, primátora Hlavního města Prahy,
se hejtman Libereckého kraje zúčastnil přijetí u
příležitosti státního svátku České Republiky a
následného představení města Prahy.
Tématem setkání byla oslava státního svátku ČR a
představní města Prahy v užším slova smyslu. Přijetí

hejtmana mělo společenský ráz
a vzhledem
k přátelskému aktu, kterým pozvání do sousedské
země, za účelem oslavy státního svátku, bezpochyby
je, mělo za následek prohloubení vzájemných vztahů
mezi Českou Republikou a Německem.
Výstupem celé návštěvy pak bylo
přiblížení
kulturních rozdílů a zároveň i jednotících prvků mezi
jednotlivými státy, konkrétně městy.

