Program zahraniční studijní cesty zástupců Olomouckého kraje
Sasko (Německo), 12. října 2009 – 16. října 2009
Pondělí 12.10.2009
Odjezd z Olomouce
Př íjezd do Drážďan a ubytování v hotelu (Hotel Tulip Inn ***, Melanchthonstrasse 2;
www.tulipinndresden.com)
13:30 –
Oběd v hotelové restauraci
14:30
15:00 –
Ministerstvo hospodářství a práce
16:10
Referat 15 im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit – paní Sabine
Majehrke a kolegové
Systém implementace fondů EU v Sasku
Implementace projektů ERDF
(z kapacitních důvodů setkání proběhne v budově Saského státního kancléřství,
Archivstraße 2, Dresden, konfereční sál č. 163)
16:10 Přestávka
16:20
16:20 –
Ministerstvo hospodářství a práce – Referát zodpovědný za implementaci
18:00
programu z prostředků ESF
Referat 23 im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit - paní Sabine
Majehrke a kolegové
Systém implementace projektů ESF
Možnosti čerpání prostředků ERDF a ESF pro kraj, obce a organizace zřizované
krajem
(z kapacitních důvodů setkání proběhne v budově Saského státního kancléřství,
Archivstraße 2, Dresden, konfereční sál č. 163)
18:30 –
Večeře
19:30
05:00
13:00

Úterý 13.10.2009
09:00 –
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft – Odbor 23
10:30
Dotační strategie
pan Egbert Thierbach a kolegové
Spolupráce místních orgánů s ostatními organizacemi na regionální úrovni při přípravě
a realizaci projektů
Integrované regionální rozvojové plány
Spolupráce při přípravě strategických materiálů krajů, obcí, mikroregionů
10:30 –
Přestávka
10:45
10:45 –
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft
12:00
pan Egbert Thierbach a kolegové
pokračování v probíraných tématech a diskuze
12:00 –
Oběd
13:30
14:00 –
Návštěva projektu podpořeného z prostředků ERDF v Drážďanech, p. Pfohl a
16:00
kolegové
Projekt z oblasti rozvoje města
(předpokládaný projekt „Weißeritz-projekt”)
18:00 –
Večeře
19:30

www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi
www.rr-strednimorava.cz

Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj
jsou partnery pro váš rozvoj

Středa 14.10.2009
08:15
Odjezd z hotelu do města Chemnitz
9:45 –
Návštěva projektu podpořeného z prostředků ESF, zaměřeného na vzdělávání
12:00
nezaměstnaných ve městě Chemnitz, Dr. Meinhold
Projekt zaměřený na Rekvalifikaci nezaměstnaných s cílem podpořit jejich šance na
získání nového zaměstnání
Setkání se zástupci města a regionu a diskuze na téma spolupráce při přípravě a
realizaci projektů
12:15 –
Oběd
13:45
14:30 –
Návštěva projektu podpořeného z prostředků ERDF z oblasti revitalizace a
16:30
regenerace brownfield – Flöha projekt , p. Schmiedgen
http://www.floeha.de/content/blogsection/10/100/
Setkání s realizátory projektu
16:30 –
Volný program v Chemnitz spojený s večeří
19:30
19:30
Odjezd do Drážďan
20:45
Př íjezd do hotelu
Čtvrtek 15.10.2009
9:00 –
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Wilhelm-Buck-Straße 4
10:30
Drážďany
Pan Vadersen a kolegové
PPP projekty v Sasku – jejich plánování a realizace
Využití prostředků EU při realizaci PPP projektů
10:30 –
Přestávka
10:45
10:45 –
Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Wilhelm-Buck-Straße 4
12:00
Drážďany
Diskuze k PPP projektům
12:15 –
Oběd
13:45
14:45 –
Návštěva PPP projektu - Rudolf-Harbig-Stadion Dresden
16:00
Pan Otto – vedoucí projektu
http://www.bauen-fuer-emotionen.de/
pokračování v diskuzi k PPP projektům
18:30 –
Večeře
19:30
Pátek 16.10.2009
09:15
Odjezd z hotelu do města Pirna
10:00 –
Radnice Pirna, odbor Landestalsperenverwaltung
11:00
setkání s realizátory projektu a zástupci města
11:30 –
Návštěva projektu podpořeného z prostředků ERDF v Heidenau
12:30
Projekt zaměřen na prevenci záplav
12:45 –
Oběd
13:45
13:45 –
Závěrečné shrnutí zahraniční studijní stáže a hodnocení stáže
14:15
Odborný doprovod rekapituluje zaměření a cíle studijní cesty, zhodnotí její průběh a
zorganizuje hodnocení ze strany účastníků.
14:15
Odjezd do ČR
21:00
Př íjezd do Olomouce
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