ZASTOUPENÍ
Zájmové sdružení
právnických osob
OK4EU

OLOMOUCKÉHO
KRAJE
PŘI EU

ZÁKLADNÍ INFORMACE
•

Zřizovatel zastoupení:

Zájmové sdružení právnických osob OK4EU

•
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v institucích Evropské unie
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Kancelář ČR:
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•

Zaměstnanci:

Michaela Vráželová

ČLENOVÉ OK4EU

ČINNOST ZASTOUPENÍ
•

•
•
•
•

•

zprostředkovávat příležitosti, které pro OK vyplývají z členství ČR v EU v oblasti
průmyslu, obchodu, dopravy, životního prostředí, zemědělství, cestovního ruchu,
školství, kultury apod.
navazovat partnerství a členství v evropských sítích a evropských
meziregionálních iniciativách
podílet se na vytváření koncepcí a strategií Olomouckého kraje v souladu s
politikou EU a možnostmi financování z evropských fondů
zajišťovat zázemí a servis pro pracovní návštěvy z Olomouckého kraje
poskytovat odborné i organizační zázemí hejtmanovi Olomouckého kraje pro
výkon jeho mandátu náhradníka ve Výboru regionů a dalším zástupcům
Olomouckého kraje nominovaným do orgánů EU
zajišťovat organizaci školení a stáží zaměstnanců KÚOK, podnikatelů, studentů,
pracovníků NNO a dalších, vyhledávat příležitosti pro školení a stáže
poskytované třetími subjekty

ČINNOST ZASTOUPENÍ
•

•
•
•

•

•

úzká spolupráce s evropskými institucemi (Evropská komise, Evropský
parlament, Výbor regionů) a českými vládními agenturami (Czechinvest,
Czechtrade, Czechtourism)
monitorovat evropskou legislativu a politiku a aktuálně informovat členy sdružení
o zásadních změnách či vývoji
prosazovat a hájit zájmy OK při přípravě programovacích období EU, aby region
mohl pokračovat v maximálním využívání výhod plynoucích z členství v EU
propagovat OK v prostředí EU, zejména organizováním akcí - seminářů,
workshopů, výstav, prezentací apod. představujících OK jako turistickou
destinaci, vzdělanostní region, region s potenciálem investičních a dalších
ekonomických příležitostí
zajišťovat cílenou komunikaci s novináři, prostřednictvím elektronických,
případně tištěných médií, speciálních reportů využívajících např. výstupů z
konferencí, seminářů, workshopů atd.
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