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Členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích 

 

Název mezinárodní organizace WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network; 

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů) 

První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2001 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 V souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem byl 
zpracován dokument Zdraví 2020 (Health 2020). Ústecký kraj na 
základě doporučení schváleného usnesením Vlády České republiky 
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie ochrany 
a podpory zdraví a prevence nemocí implementoval tuto strategii do 
dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje zdravotních služeb 
v Ústeckém kraji na období 2015-2020, kterou schválilo 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/18Z/2014 dne 
3. 9. 2014. 

 Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt 
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní 
vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence nemocí 
a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě 
udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.  

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. (2018 Marstrand, 
Švédsko, 2017 Ostrava, Rakousko, 2016 bez aktivní účasti na 
mezinárodních jednáních, 2015 Miláno, 2014 Florencie, 2013 Cardiff, 
Izmir, 2012 Petrohrad, Gothenburg, 2011 Brusel, 2010 Izrael, Belgie, 
Itálie, 2009 Manchester); 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna dat o zdravotním stavu; 

 Výměna znalostí a zkušeností na základě prezentace 
uskutečněných a připravovaných projektů v oblasti zdravotnictví, 
výměna nápadů; 

 Prezentace zdravotnických studií a vědeckých výzkumů; 

 Porovnávání statistických dat; 

 Pravidelné informace /Newslettery o zajímavých projektech 
a činnostech v oblasti zdravotnictví z jednotlivých členských zemí;   

 Výměna kontaktů; 

Negativa plynoucí z členství v této 
organizaci 

Pravidelný účastnický poplatek, který byl na naší žádost diferencován podle 
velikosti kraje v poměru k ostatním regionům, dosahuje výše 3 000 USD (původní 
standardní výše poplatku byla 6000 USD). 

Kategorie  Aktivní 

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení 
do kategorie a rok   

Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Hana Týlová 

Odbor/oddělení: Odbor ZD 

Tel.: +420 475 657 437 

+420 737 203 649 

E-mail: tylova.h@kr-ustecky.cz  

 

mailto:tylova.h@kr-ustecky.cz
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Název mezinárodní organizace ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických 

regionů) 
První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2006 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 Konference o logistice chemického průmyslu ve Střední a Východní 
Evropě, 6/2008; 

 Workshop na téma konkurenceschopnost chemického průmyslu 
v Ústeckém kraji v rámci Open Days 2008, 9/2008 

 HLG Konference o konkurenceschopnosti evropského chemického 
průmyslu během českého předsednictví v Radě EU, 4/2009; 

 Projekt ChemLog (2008-2011); 

 Projekt ChemClust (2009-2012); 

 Projekt ChemLog T&T (2012-2014); 

 Projekt ChemMultimodal (2016-2019); 

 Účast zástupce ÚK na zasedáních výkonného výboru a valné hromady 
ECRN, též účast na pracovních skupinách (2007-2018); 

 Zapojení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a chemických 
podniků Ústeckého kraje, vytvoření odborné platformy Ústeckého kraje 
pro chemický průmysl; 

 Organizace 12. kongresu ECRN v Ústí nad Labem, 10/2014; 

 Zapojení partnerů z odborné chemické platformy do ECRN Project 
Council. ECRN Project Council slouží ke generování nových projektů se 
zaměřením na chemii; 

 Konference „Evropská udržitelná podpora chemickému průmyslu“ 
9/2018; 

 Účast zástupce ÚK na jednání pracovní skupiny "Thematic Area 
Chemicals" 10/2018; 

 Zvolení náměstka hejtmana Jaroslav Komínka do výkonného výboru 
ECRN (2018-2020). 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních 
informací z oblasti chemického průmyslu; 

 Účast na studiích (např. ÚK mezi 25 vybranými regiony EU ve studii 
DG Entreprise Evropské komise); 

 Společné poziční dokumenty členských regionů ECRN k legislativě 
a iniciativám Evropské komise; 

 Společné mezinárodní projekty (viz. výše); 

 Výměna kontaktů; 

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. 

 Prezentace výstupů z odborné platformy pro chemický průmysl v 
ÚK; 

 Zlepšení spolupráce mezi krajem a významnými hráči v chemickém 
průmyslu (např. Chemické fórum Ústeckého kraje 2018). 

 Ústecký kraj byl vybrán jako jeden z pilotních regionů pro hledání a 
nastavení priorit programového období fondů EU 2020+ v oblasti 
podpory inovací v chemickém průmyslu. 

Negativa plynoucí z členství v této 
organizaci 

 

Kategorie  Aktivní 

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení 
do kategorie a rok  

 2013 aktivní členství  

 2011-2012 aktivní členství 

 2008 - 2010 velmi aktivní členství 

 2006 – 2007 aktivní členství 

 pravidelný účastnický poplatek hrazen z rozpočtu RR 
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Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Jan Kadraba 

Odbor/oddělení: Odbor RR 

Tel.: +420 475 657 559 E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz  

 

 

Název mezinárodní organizace 
FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy 

and Environment, Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a 
životní prostředí)  

První rok členství Ústeckého kraje v této 
organizaci 

2013 

Realizované aktivity v rámci této 
organizace 

 Účast na zasedání správní rady a valné hromady FEDARENE 
Genova Smart Week 16th – 20th June 2014 

 Účast na jednání pracovní skupiny FEDARENE a na konferenci 
„Growing Smart Energy Cities“ Berlín 2017 

 

Pozitiva členství pro Ústecký kraj 

 Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních 
informací z oblasti energetiky a životního prostředí; 

 Účast na studiích; 

 Společné poziční dokumenty členských regionů FEDARENE 
k legislativě a iniciativám Evropské komise; 

 Společné mezinárodní projekty; 

 Výměna kontaktů; vyplňování dotazníků 

 Účast na odborných kongresech, workshopech apod. 

Negativa plynoucí z členství v této 
organizaci 

 

Kategorie  Aktivní 

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení 
do kategorie a rok   2014 aktivní členství (ÚK zatím spíše v roli pozorovatele) 

Osoba zodpovědná za vyplnění informací 

odboru: 

 

 

 

Titul, jméno, příjmení: Ing. Monika Zeman, MBA 

Odbor/oddělení: Zástupce ředitele pro výkon přenesené 

působnosti, vedoucí odboru životního 

prostředí a zemědělství 

Tel.: +420 475 657 959 

 

E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz  

 

 

 

 

mailto:svoboda.j@kr-ustecky.cz
mailto:zeman.m@kr-ustecky.cz

