Pozvánka na závěrečnou konferenci INTERREG VA
Projektu Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko – ČR
Místo konání: Alte Mensa, Peterstraße 5, 09599 Freiberg, (na mapě označeno červenou šipkou), velký sál
Datum: čtvrtek, 23. ledna 2020
Čas: 10:00 – 15:00
Vážené dámy a pánové,
rádi bychom Vás pozvali na závěrečnou konferenci INTERREG VA projektu "Přeshraniční spolupráce pro rozvoj
železniční dopravy Sasko – ČR". Projekt je realizován v rámci přeshraničního kooperačního programu České republiky
a Svobodného Státu Sasko v období 2014 – 2020, spolufinancován Evropskou Unií a zaměřen na zintenzivnění
a prohloubení spolupráce. Cílem je zlepšit a rozšířit přeshraniční železniční spojení, především v souvislosti s plánovanou
výstavbou nové železniční trati Drážďany - Ústí nad Labem - Praha, jejíž součástí je Krušnohorský úpatní tunel.
Na konferenci budou prezentovány příspěvky českých a saských partnerů:


Česká geologická služba (ČGS)



Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG)



Saské spolkové ministerstvo pro hospodářství, práci a dopravu (SMWA)



Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)



Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP)

Představeny budou výsledky tříleté intenzivní spolupráce tří pracovních skupin v oblastech dopravy, socio-ekonomie
a geologie.
Účast na německo-české konferenci je zdarma. Všechny přednášky budou simultánně překládány.
Registrace účastníků proběhne formou vyplnění prezenční listiny s uvedením jména, názvu společnosti, kontaktním
e-mailem, telefonem a podpisem účastníka. Tato listina bude dostupná všem účastníkům konference. V průběhu
konference bude pořizována fotodokumentace za účelem splnění podmínek dotace a propagace všech projektových
partnerů.

Účast prosím potvrďte do 15. prosince 2019 na https://forms.gle/R1ugMUgwU1M8zND2A

Doprava na místo konání konference:
Možnost parkování je v parkovacím domě Am Tivoli (Beethovenstraße) nebo parkovacím domě Altstadt (Fischerstraße),
místo konání se nachází v pěší zóně, z železniční stanice nebo autobusového terminálu je pěšky dostupné.
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Program konference
9:30–10:00

Registrace účastníků

10:00–10:10

Zahájení konference vedoucím partnerem SŽDC

10:10–12:00

Prezentace výsledků projektovými partnery (SŽDC, SMWA a UJEP)
1. část – doprava a socio-ekonomie s návaznou diskuzí

12:00–13:00

Přestávka na oběd v menze

13:00–14:45

Prezentace výsledků pracovní skupiny „Geologie“ (ČGS a LfULG)
2. část – geologie s návaznou diskuzí

14:45–15:00

Shrnutí a zakončení konference

V odpoledních hodinách (po 15:00 h) se v návaznosti na konferenci bude konat odborné geologické symposium
s panelovou diskuzí k plánovanému Krušnohorskému úpatnímu tunelu. Diskuzi povede Saská geologická služba LfULG
společně s TU Bergakademie Freiberg. Zúčastnit se mohou všichni zájemci o geologii.
Účast na odborném geologickém symposiu prosím potvrďte do 15. prosince 2019 na e-mail: tvrda@szdc.cz.
Místo konání, Peterstraße 5, 09599 Freiberg, se nachází v pěší zóně, a proto není autem přímo dostupné.
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Pěší cesta od železniční stanice k místu konání

Parkovací dům Am Tivoli, Beethovenstraße (vrchní snímek) a parkovací dům Altstadt, Fischerstraße 15 (spodní snímek)
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