Dobrý den,
dovoluji si Vám zaslat pozvánku a instrukce na již čtvrté

SETKÁNÍ VEDENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE STAROSTY STŘEDOČESKÝCH OBCÍ,
které se uskuteční

v úterý 11. prosince 2018 v 8:00 hodin v Clarion Congress Hotel Prague
adresa: Freyova 33, Vysočany, Praha 9
Cíl setkání: v souladu s programovým prohlášením Rady kraje zhodnotit dosavadní působení a sdělit
budoucí plány vedení
Program:
1) Přivítání hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou
2) Prezentace členů vedení kraje /náměstci, radní/ - hodnocení dosavadního působení a priority
budoucího období
3) Prezentace SIC (Středočeské inovační centrum)
4) Prezentace hostů setkání (starostové obcí, podnikatelské subjekty)
5) Dotační, grantové programy: celodenní poradenství všech fondů ve foyer kongresových
prostor
6) Odpolední program – Středočeský kraj pro obce – trh služeb
Časový harmonogram:
dopolední blok
08:00
příchod, registrace, občerstvení
09:00
zahájení hejtmankou Středočeského kraje
09:30
prezentace členů vedení kraje /náměstci, radní/
11:00
prezentace SIC (Středočeské inovační centrum)
11:10
prezentace hostů setkání
12:30
společný oběd
odpolední blok
13:30 Středočeský kraj pro obce – trh služeb Středočeského kraje pro starosty obcí
Možnost osobních setkání s vedením krajského úřadu, seznámení a poradenství
v jednotlivých agendách a odborech, konzultace, nabídka možností využití jak služeb, tak
spolupráce krajského úřadu se starosty obcí.
16:00 ukončení setkání, občerstvení

Organizační poznámky:
DOPRAVA:
1) hotel Clarion má společné podzemní garáže s nákupním centrem Fénix - možno využít parkovací
místa v těchto podzemních garážích – vjezd nákupní centrum Fenix, 3 hod zdarma, další 1 hod á 50 Kč
2) metro B stanice Vysočanská
3) vlakové spojení na Nádraží Vysočany nebo Nádraží Libeň

Potvrzení účasti:
prosíme o potvrzení Vaší účasti do pátku 16. 11. 2018 na adresu: dzamkova@kr-s.cz
dotazy: Michaela Madarová, e-m: madarova@kr-s.cz, tel: 727853224

Těšíme se na společné setkání

V úctě

Michaela Madarová
odbor Kancelář hejtmanky
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 102
mob.: 727 853 224
e-mail: madarova@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz

