Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů v platném znění.

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje
Do zasedání ZÚK

Bod programu:

16.7

15. zasedání zastupitelstva konané dne 27. 6. 2022
Věc:
Mezinárodní spolupráce v rámci programu ExchangeEU
Materiál na stůl:
Důvod předložení:
schválení mezinárodní spolupráce dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
Projednáno:
Rada Ústeckého kraje
8. 6. 2022

Dne:

Pro:

Proti:

Zdržel se:

Č. usnesení:

Přílohy:
16.7-1

Název: bod 16.7 priloha 1.pdf

Memorandum of Understanding

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje
A)

bere na vědomí

informaci o obsahu mezinárodní spolupráce v rámci výměnného programu ExchangeEU
B)

schvaluje

mezinárodní spolupráci dle § 35 odst. 2 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů v rámci výměnného programu ExchangeEU dle přílohy 1 předloženého
materiálu

U

Důvodová zpráva:
Program ExchangeEU se snaží napomoci smysluplné výměně mezi uhelnými regiony, přičemž jednotlivé
výměny jsou navrženy tak, aby vybudovaly základ, na kterém budou moci zúčastněné regiony stavět i v
budoucnu (tedy po skončení výměn). Vše s cílem podpořit spravedlivou transformaci.
Zapojení Ústeckého kraje do výměnného programu bylo projednáno a vzato na vědomí Radou Ústeckého
kraje dne 26. 1. 2022 - usnesení číslo 040/36R/2022. Ve stejný den došlo také k podání přihlášky/žádosti.
Dne 3. 3. 2022 obdržela hlavní kontaktní osoba uvedená v přihlášce/žádosti e-mailem informaci o tom, že byl
ukončen proces hodnocení, včetně návrhu regionu, se kterým by si měl Ústecký kraj vyměnit znalosti a
zkušenosti v dané oblasti.
Fyzicky by výměna měla proběhnout ve dnech 18. až 21. července 2022 (v Polsku), administrativně by pak
měla být výměna uzavřena nejpozději do konce září letošního roku.
Od výše zmíněného března se do konce května/začátku června zatím uskutečnily dva přípravné online
meetingy.
Začíná se konkretizovat agenda a řešit organizace celé výměny. Již došlo k vydefinování tří hlavních témat,
kterými jsou/budou:
• Mine rehabilitation - post-mining land use,
• energy efficiency, circular economy and renewable energies,
• mobilisation of employee.
Samotná výměna bude realizována prostřednictvím workshopů a několika návštěv na místě (on site visits) v
uvedeném červencovém termínu.
Instituce účastnící se výměny za konkrétní regiony:
Gobierno de Aragón (za region Aragonie, Španělsko)
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (za Malopolské vojvodství, Polsko) - region hostící
výměnu
Z programu ExchangeEU budou hrazeny náklady na cestu a ubytování pro pět osob, které se budou výměny
účastnit.
Zpracoval / konzultoval:

Předkládá:

Ing. Jiří Nehyba
samostatný referent oddělení
finančního řízení a kontroly (odbor PIT)

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:
1

Ing. Iva Tomešová (vedoucí odboru)

Ing. Iva Tomešová 10. 6.
2022

2

Mgr. Iva Dvořáková LL.M. (uvolněný zastupitel)

Mgr. Iva Dvořáková
14.6.2022

Podpis zpracovatele:

Ing. Martina Sedláková 9. 6. 2022

