Konference pořádaná ku příležitosti ročního výročí otevření informačního centra Lesenská
pláň na Lesné v Krušných horách

“Cestami Krušných hor
rozvoj a posílení přeshraničního cestovního ruchu
v Krušnohoří“

Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., 30. 03. 2016
Program konference
09:30 – 10:00
10:00 – 10:05

Prezentace účastníků, coffee break
prof. RNDr. Vladimír Bejček CSc., předseda správní rady Vzdělávacího
a rekreačního centra Lesná, děkan Fakulty životního prostředí ČZU v Praze –
přivítání přednášejících a hostů, úvodní slovo

10:05 – 10:15

Mgr. Martin Klika, radní Ústeckého kraje – úvodní slovo za Krajský úřad
Ústeckého kraje

10:15 – 10:30

p. Antonín Herzán, předseda správní rady Nadačního fondu Obnova Krušnohoří,
předseda Horského klubu Lesná v Krušných horách - Úvodní slovo a zhodnocení
roční činnosti informačního centra Lesenská pláň, představení plánovaných aktivit
Horského areálu Lesná

10:30 – 10:45

Ing. Daniel Černý, primátor města Chomutova – vliv statutárního města
v podkrušnohorském příhraničním regionu na cestovní ruch

10:45 – 11:00

Mgr. Milan Šťovíček, místostarosta města Litvínova – vyhodnocení letité
spolupráce a podpory města Litvínov v Krušných horách

11:00 – 11:10

Bc. Václav Hora, předseda MAS Sdružení Západní Krušnohoří, starosta obce
Vrskmaň – informace o Místní rozvojové strategii 2014 -2020 a výši alokace do
cestovního ruchu

11:10 – 11:25

Ing. Jiří Hlinka, předseda Euroregionu Krušnohoří
- aktuální informace
o podávaných a schválených v Programu spolupráce na podporu přeshraniční
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020

11:25 – 11:40

Dipl. Betriebswirtin (FH) Veronika Hiebl, jednatelka společnosti
Tourismusverband Erzgebirge, e. V. - informace o činnosti spolku, aktuální trendy,
projekty v cestovním ruchu v SRN a činnost v přeshraniční spolupráci

11:40 – 11:55

Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea v Mostě – ochrana kulturního
dědictví - nenahraditelný význam historie a muzejnictví jako přímá podpora
cestovního ruchu – příklady z praxe

11:55 – 12:10

Heinz – Peter – Haustein, starosta města Olbernhau – koncept celoroční spolupráce
informačních center a jednotlivých organizací na obou stranách Krušnohoří,
spolupráce při tvorbě a realizaci společných projektů, výměna propagačních
materiálů před sezonami, monitoring návštěvnosti

12:10 – 12:25
12:25- 12:40

občerstvení
Martin Wittig, starosta města Seiffen - zapojení a vliv podnikatelského sektoru na
rozvoj cestovního ruchu v rovině marketingu bez ohledu na hranice za podpory
samosprávy

12:40 – 12:55

Bc. Eva Maříková, ředitelka Destinační agentura Krušné hory - podpora šetrné
turistiky včetně realizace turistických služeb, podpora zahraniční spolupráce,
prezentace destinačního fondu, regionální produkt

12:55 – 13:10

Ing. Pavel Rus, lesní správce Lesní správy Litvínov - péče o přírodní a životní
prostředí s rovnováhou na zvyšující se návštěvnost turistů v Krušných horách během
všech ročních období a spolupráce při centralizaci návštěvníků po vyznačených
cestách s návazností na stezky v SRN

13:10 – 13:25

Bc. Barbora Hyšková, referentka odboru regionálního rozvoje Ústecký kraj,
Krušnohorská magistrála - společný projekt Ústeckého kraje a SRN v oblasti
cykloturistiky

13: 25 – 13:40

Ing. Josef Žid, referent Odboru evropské územní práce, Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR - vyhodnocení skončeného období v programu Cíl 3 2007-2013,
efektivnost realizovaných projektů na zviditelnění destinace Krušné hory,
zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky a informace o novém
programovém období 2014-2020

13:40 – 14:00
14:00

Diskuse - návrhy a připomínky zúčastněných k prezentovaným tématům
Společný oběd v Horském hotelu Lesná

Po každém z příspěvků bude prostor na Vaše dotazy.
Konference není podporována z žádných projektů či grantů, organizována je pouze naším
nadšením pro Krušnohoří – PŘIDEJTE SE K NÁM
V PRŮBĚHU KONFERENCE BUDE ZAJIŠTĚNO OBČERSTVENÍ
Přivezte prosím na konferenci Vaše propagační materiály, které poslouží k propagaci či případné spolupráci
mezi jednotlivými organizacemi.

