Přehled zahraničních pracovních cest členů Rady HMP
(vč. doprovodu , období listopad 2018 - 5.4. 2019)
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Prezentace HMP na veletrhu Smart City

MUDr. Zdeněk Hřib

(primátor HMP)

_
„
SPANELSKO

Expo World Congress Barcelona 2018,
reprezentace hlavního města Prahy

BARCELONA 12' ' 14'11— 2018 v rámci pražské expozice a seznámení

23 97490 Kč

se s novinkami a zahraničními lídry

v oblasti smart city.

Účast na výročním zasedání organizace
Eurocities. které po Edinburghu bude v
roce 2019 hostit Praha. Cílem cesty
zástupce HMP bylo tak symbolické

M r Jan Chabr
9 .d , HMP
(ra “'

)

VEL'KÁ
BRITANIE

29. - 30.11. 2018

EDINBURG

převzetí hostitelské štafety z rukou
edinburského starosty, jakožto i

30 468,00 Kč

představení Prahy jako příštího

pořadatelského města účastníkům
zasedání . Navázání kontaktů s kolegy ze
členských měst Eurocities na úrovni

starostů/místostarostů.
Za účelem účasti na Plesu v Opeře na

MUDr. Zdeněk Hřib

SRN

(primátor HMP)

DRÁŽDANY

pozvání drážďanského primátora Dirka

1' ' 2'2' 2019

Hilberta. Dále účast na setkání

„

3 23900 KC

drážďanské pirátské strany.

(zaměstnanec
MHMP .. .. .
ndlc primatora HMP)

.SBN

DRAZDANY

1. _ 2.2. 2019

“pravazahranicnl
pr'máĚOÍapracovnu
HMP V.ramc'
konan'
cesty

2 878.00 Kč
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Účast na zasedání valné hromady

asociace evropských měst podporujících
, .
et Ph.D. (radní HMP)

Mgr. V\t Šlmral, Ph.D.

.
ŠPANELSKO
BARCELONA

4. - 6.2.2019

odbornou výuku a přípravu — Xarxa FP.
V'zarl 2018?e hl. m. Praha .stala
kandldátmm mestem teto ascolace. Na
zasedání došlo k rozhodnutí o členství hl.

.

7181,00 Kc

m. Prahy v této asociaci.

Účast na zasedání valné hromady
asociace evropských měst podporujících

_

(zaměstnanec MHMP)

ŠPANĚLSKO

BARCELONA

4. - 6.2.2019

výuku a přípravu — Xarxa FP.
Odbornou
Vizefrl 2018 vse hl. m. Praha “stala

.

7 515,00 Kc

kandldatmm mestem teto asomace. Na
zasedání došlo k rozhodnutí o členství hl.

m. Prahy v této asociaci.

Účast na konferenci na téma ochrana,
MgA. Hana Třeštíková

RAKOUSKO

(radní HMP)

VÍDEN

rozvoj a management dynamických měst
uvedených na seznamu světového
14'

15'2' 2019

dědictví. Konferenci pořádalo město
Vídeň a předcházelyjí workshopy na
dané téma.

„
9 160'00 Kc

Účast na konferenci na téma ochrana,
-

rozvoj a management dynamických měst
RAKOUSKO

(zaměstnankyně

VÍDEN

13" _ 15'2' 2019

MHMP)

uvedených na seznamu světového

-

dědictví. Konferenci pořádalo město

4 990'00 Kc

Vídeň a předcházely jí workshopy na
dané téma.

Mgr. Jan Chabr (radní

SRN

HMP)

KARLSRUHE

21' ' 22'2' 2019

setkání se zástupci města Karlsruhe.

„ 213'00 Kc

-

SRN
KARLSRUHE

21“ _ 22'2' 2019

Za účelem účasti na zasedání EnBV a
setkání se zástupci města Karlsruhe.

7 42800 KČ

(zamůztaagkyně

Za účelem účasti na zasedání EnBV a

„

.

.

Mg“ (radm
“""erřaHMP)
Jehnova

BELG'E
BRUSEL

doc. Ing. arch. Petr
Hlaváček

FRANCIE
CANNES

25. - 26.2. 2019

12. — 14.3. 2019

12. - 14.3. 2019

(zaměstnanci MHMP)

(zastupltel HMP)
.

RUMUNSKO

14. _ 153 2019

BUKUREŠT

Ing. Jan Dobrovsky

59 856,00 Kč

: „
,
.
.
Ucast na 8. Evropskem summltu regionu

10 15700 Kč

Účast na projektu na podporu

ekonomické diplomacie (36A361-006)
USA
SAN

15. - 25.3. 2019

FRANCISCO

HMP)

(zaměstnanec MHMP)

Za účelem účasi na veletrhu MIPIM, kde
byla pražská expozice v rámci stánku

a měst.

.

Beránek (zastupltel

107 092,00 Kč

Czech CIÍIGS.

Mgr“ V" Š'mraL PhD“
et Ph'D'
Mgr. Ing. Jaromír
.

Za účelem účasti na veletrhu MIPIM, kde
byla pražská expozice v rámci stánku

Czech Cities.
FRANCIE
CANNES

.

7 764,00 Kč

učast osob se zdravotnim postlzemm .

Mgr. Jan Chabr

prof. Mgr. Ing. Martin
Dlouhý, Dr. MSc.

Za účelem účasti diskuse v Evropském

parlamentu
na téma „Práva
na politickou
,
,
.„ . „

Czech Future Mobilit Week
.
.
„. y
'
organlzovanem kancelán Czechlnvestu v
.
. .
San FranCIscu ve spolupraCI s GK Los

135 683,00 Kč

Angeles.

USA
SAN

15 _ 25.3 2019

Účast na projektu na podporu
ekonomické diplomacie (36A361-006)
.Czech'Future Mokžl'hty Week,

93 501,00 Kč

organlzovanem kancelárl Czechlnvestu v
.
, .
San Francnscu ve spolupraCI s GK Los

FRANCISCO

Angeles.
doc. Ing. arch. Petr
Hlaváček (náměstek

primátora HMP, jeho
účast zrušena)
Ing. Petr Hlubuček

(náměstek primátora
HMP)

N ORSKO
OSLO

19. - 20.3. 2019

Návštěva bioplynové stanice Romerike.
Seznámení se se systémem oběhového
hospodářství města Oslo.

23 176,00 Kč

Matěj Chytil (externí
poradce náměstka

N ORSKO

primátora HMP)

OSLO

Návštěva bioplynové stanice Romerike.

19. - 20.3. 2019

Seznámení se se systémem oběhového

Václav Vorlíček

23 246,00 Kč

hospodářství města Oslo.

(zaměstnanec MHMP)
M r Milena Johnová
g .(radní HMP)

ŠPANĚLSKO
BARCELONA

21. - 23.3. 2019

Na pozvání primátorky Barcelony, účast
na první konferenci o duševním zdraví

3 978,00 Kč

města Barcelony.
MUDr. Zdeněk Hřib

(primátor HMP)

_

Bc Michaela
'
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Učast na konferenci Smart Clty Summlt

TO?:ÉĚ/IAN

22. - 31.3. 2019

_ )

and Expo na pozvání města Taipei.

Tématem konference byly chytré

0,00 Kč

technologie v oblasti samosprávy,

9'- "9- am“"

mobility podnikání.

Beránek (zastupitel
HMP)

Účast na konferenci Smart City Summit
and Expo na pozvání města Taipei.

TC:?ŽÍIPĚ/IAN
„

_

(ZGSŠÍ/tlgínc'

22. - 31.3. 2019

Tématem konference byly chytré
technologie v oblasti samosprávy,

mobility podnikání.

14 420,00 Kč

Mng: 'Han?

PORTUGALSKO

Trestlkova

LlSABON

Účast na pozvání UNWTO (světová
organizace pro turismus při OSN) na
primátorské fórum o udržitelném
městském turismu. V rámci fóra proběhla
diskuse na témata spojená
s udržitelnosti turismu v turisticky
exponovaných lokalitách. Výsledkem
3. - 6.4. 2019

(radní HMP)

setkání byl pOdpÍS Lisabonské charty O

22 245,00 KČ

udržitelném městském turismu 3 výzva
pro další města k zapojení . Součástí

cesty proběhla 1 bilaterální jednání
s Lisabonskou radnici ohledně městské
tržnice a podpoře kultury. V rámci
jednání se uskutečnily i plánované

komentované prohlídky městských tržnic
v Lisabonu jako expertního podkladu pro

nový koncept Pražské tržnice.

Účast na pozvání UNWTO (světová
organizace pro turismus při OSN) na
primátorské fórum o udržitelném

městském turismu. V rámci fóra proběhla
diskuse na témata spojená
s udržitelnosti turismu v turisticky

_
(zamestnanec

MHMP

PORTUGALSKO
LISABON

exponovaných lokalitách. Výsledkem
3. - 6.4. 2019

setkání byl podpis Lisabonské charty o
udržitelném městském turismu a výzva

(zaměstnankyně
MHMP)

pro další města k zapojení. Součástí
cesty proběhla 1 bilaterálníjednání

s Lisabonskou radnicí ohledně městské
tržnice a podpoře kultury. V rámci

jednání se uskutečnily i plánované
komentované prohlídky městských tržnic
v Lisabonu jako expertního podkladu pro
nový koncept Pražské tržnice.

46 885,00 Kč

Integrační centrum Praha (ICP) je
společně s městem Mnichov partnerem
v projektu Společně čelíme výzvám ||
podpořeného Česko-německým fondem

budoucnosti. Cílem projektu je výměna
zkušeností mezi městem Mnichov a hl.
m. Praha s ohledem na představení
praxe vytváření integračních politik k
zefektivnění koncepční činnosti v oblasti

integrace cizinců a za účelem
identifikace příkladů dobré praxe
In _ Jakub Hurrle
(zgstupita HMP)

SRN
Mnichov

3“ ' 5'4' 2019

přenositelné do českého, respektive
německého prostředí. Součástí projektu

byla studijní návštěva města Mnichov
zástupci hl. m. Prahy (Ing. J. Hurrle,
zastupitel HMP, předseda Komise Rady
hl. m. Prahy pro udělování grantů v
oblasti národnostních menšin a integrace

cizinců; Mgr. Jan Janoušek, specialista
integrace cizinců) a ICP, v jejímž rámci
byly představeny metody spolupráce
různých odborů města Mnichov, proces
vytváření místních koncepcí, metody

informování migrantů a práce s
diskurzem o cizincích. Účastníci projektu

také navštívili spolupracující organizace
města Mnichov, které realizují integrační
aktivity a nabízejí přímé služby pro
migranty.

„
1 15990 KC

Integrační centrum Praha (|CP)je
společně s městem Mnichov partnerem

v projektu Společně čelíme výzvám ||
podpořeného Česko-německým fondem
budoucnosti. Cílem projektu je výměna
zkušeností mezi městem Mnichov a hl.
m. Praha s ohledem na představení
praxe vytváření integračních politik k
zefektivnění koncepční činnosti v oblasti

integrace cizinců a za účelem
identifikace příkladů dobré praxe

_
(zaměstnanec MHMP)

SRN
Mnichov

3- ' 5'4' 2019

přenositelné do českého, respektive
německého prostředí. Součástí projektu
byla studijní návštěva města Mnichov

zástupci hl. m. Prahy (Ing. J. Hurrle,
zastupitel HMP, předseda Komise Rady
hl. m. Prahy pro udělování grantů v
oblasti národnostních menšin a integrace
cizinců; Mgr. Jan Janoušek, specialista
integrace cizinců) a ICP, vjejímž rámci
byly představeny metody spolupráce
různých odborů města Mnichov, proces
vytváření místních koncepcí, metody
informování migrantů a práce s

diskurzem o cizincích. Účastníci projektu
také navštívili spolupracující organizace
města Mnichov, které realizují integrační
aktivity a nabízejí přímé služby pro
migranty.

1 15990 KČ

