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Plzeňský kraj ve spolupráci s Regionservisem si Vás dovoluje pozvat na reprezentativní akci 

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje MUDr. Petra ZIMMERMANNA 

I .  s e t k á n í  s t a r o s tů  a  m í s t o s t a r o s tů  P l z eň s k é h o  k r a j e  
 
 

variabilní symbol: 13109 
druh: kongres 
termín: čtvrtek 23. září 2004  
místo konání: prostory Plzeňského Prazdroje a.s., restaurace Na Spilce – velký sál 
rozsah: 1 den 

cílová skupina nebo pozice:  STAROSTA, MÍSTOSTAROSTA  

zaměření: SAMOSPRÁVA, integrace do EU, FINANCE , dotace a úvěry, společný rozvojový plán kraje, dopravní 
infrastruktura , zahraniční vztahy a cestovní ruch 

program:  
1.den – Velký sál  - prezence 8:30 hod.; 9:30 hod zahájení, ukončení odborné části cca 15:00 hod.  
9:30 Zahájení setkání:   MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje 
    Lukáš Tesař, ředitel programu REGIONSERVIS 

Ing. Vladimír Jurina, manažer firemní značky Pilsner Urquell 

Uvítací přípitek – pocta slavnému představiteli a reprezentantovi kraje, Plzeňskému pivu  

Dopolední panel –  krajská samospráva, veřejné finance, fondy a dotace 

10:00 Rozvoj a strategie kraje, zahraniční spolupráce  – otevřená diskuse  
 MUDr. Petr Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje 

11:00 Finanční aspekty příjmu pomoci EU 
 Ing. Jan Gregor, ředitel Národního fondu,  Ministerstvo financí ČR 

11:30  Představení REGIONPARTNER – vystoupení hlavních partnerů setkání 

Odpolední panel –  fondy, regionální rozvoj v praxi, dopravní infrastruktura, cestovní ruch 

12:00 Státní ekonomika, postupy a strategie 
 Ing. Martin Jahn, MBA, místopředseda vlády ČR  pro ekonomiku  

12:30 Představení REGIONPARTNER – vystoupení partnerů setkání 

13:00     Představení Kohezního fondu „FOND SOUDRŽNOSTI“ 
 Ing. Radka Bučilová, ředitelka Fondu soudržnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj  ČR 

13:45     Státní fond dopravní infrastruktury ČR 
 Ing. Jaroslav Krauter náměstek pro správu finančních zdrojů SFDI 

14:15 Vývoj státní ekonomiky v souvislostech, veřejné finance a ROZPOČTY  
 Ing. Luděk Tesař, externí poradce ministra financí, zaměstnanec Úřadu vlády ČR 

15:00 diskuze s hosty a přednášejícími 
 

15:30 RAUTOVÉ POHOŠTĚNÍ, k tabuli zve pan hejtman 
 prohlídka pivovaru, workshopy partnerů akce 

 
 

Podrobnosti přihlašování, registrace viz. registrační formulář  - Přesné znění programu zasíláme v potvrzení přijetí registrace  
 
!!UZÁV ĚRKA PŘÍHLÁŠEK 15. září, po termínu je možné se přihlásit pouze na základě telefonické domluvy!!  
Prosíme, abyste tento termín dodrželi, přihlášky zasílali nejlépe faxem na kontakty uvedené níže (jsou i v přihlášce) 

Pozn. změna programu vyhrazena 


