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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí. Platná oficiální partnerská smlouva je
podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi Spolková země Dolní Rakousko (od roku
2002), Region Champagne-Ardenne (od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj (od roku
2006). Další tři partnerské regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast
Ukrajiny (od roku 2008), Minská oblast Běloruska (od roku 2014) a čínská provincie Hubei - v
českém přepisu Chu-pej – (od roku 2014).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
 Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv;
 Základní informace o partnerských regionech;
 Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
 Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace
zřizované Krajem Vysočina. Oddělení vnějších vztahů má k dispozici obsáhlý seznam
zahraničních partnerství škol zřizovaných Krajem Vysočina, který z důvodu rozsahu není
součástí dokumentu, ale je důkazem aktivní mezinárodní spolupráce v oblasti školství. I z těchto
důvodů není možné mít přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která
probíhá již po své vlastní linii.

Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských
regionů Kraje Vysočina. I z tohoto důvodu připravil odbor sekretariátu hejtmana putovní
výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina, které vystavuje v nemocnicí
zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u klientů nemocnic i nemocničního
personálu.
V roce 2014 byla výstava k dispozici v nemocnici Pelhřimov a Havlíčkův Brod a vybrané
fotografie partnerských regionů byly vystaveny v prostorách budovy B krajského úřadu
v průběhu září 2014. Jiná kolekce fotografií z Champagne-Ardenne, Nitranského
samosprávného kraje a Kraje Vysočina je od listopadu 2014 umístěna v nemocnici Nové Město
na Moravě.
I v roce 2014 byla zájemcům k dispozici Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
Studijního stipendia Kraje Vysočina, které dne 2. 10. 2012 schválila Rada Kraje Vysočina.
Účelem těchto pravidel je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina
k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí
a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech
prostřednictvím Studijního stipendia Kraje Vysočina.

2. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci Kraje Vysočina se
spolkovou zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne
5. září 2002 ve Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování
a naplňování Pracovního programu (PP). PP je zpracován zpravidla na období dvou let.
Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský (JČK)
a Jihomoravský (JMK). Takto nastavený rámec příhraniční spolupráce umožňuje zúčastněným
krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního programu platného pro všechny zmíněné
strany.
Nový Pracovní program pro roky 2014 – 2017 podepsali 16. ledna v Brně hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek společně s hejtmany Jihomoravského a Jihočeského kraje Michalem
Haškem a Jiřím Zimolou a zemským hejtmanem Dolního Rakouska Erwinem Pröllem. Stalo se
tak při příležitosti zahájení veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Historicky jde už o třetí
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společný pracovní program mezi přeshraničními regiony. Slavnostního podpisu se zúčastnil
předseda vlády Jiří Rusnok a také rakouský velvyslanec v ČR Ferdinand Trauttmansdorff a
český velvyslanec v Rakousku Jan Sechter.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia. Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci
dohody a PP. Poslední setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce za
uplynulé období proběhlo dne 26. listopadu 2014 v dolnorakouském Krems an der Donau.

Spolupráce mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní
Rakousko v rámci Pracovního programu na roky 2010-2013
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
Ve sledovaném období od zasedání Koordinačního grémia v Jihočeském kraji (České
Budějovice) dne 20. listopadu 2013 do zatím posledního zasedání Koordinačního grémia
v Dolním Rakousku dne 26. listopadu 2014 se setkalo 10 skupin s výjimkou pracovní skupiny
č. 3 Ochrana přírody a ŽP, odpadové hospodářství, ochrana čistoty ovzduší, skupiny č. 4
Hospodářství a skupiny č. 6 Turistický ruch (v oblasti turistického ruchu se Kraj Vysočina
s rakouskými partnery a Jihočechy schází na setkání v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava).
Četnost setkávání pracovních skupin pořádaných v jednotlivých krajích byla následující: v Kraji
Vysočina 3x, v kraji Jihomoravském 5x, v Dolním Rakousku 5x, v kraji Jihočeském 2x. Vícekrát
než jednou se sešla skupina č. 2 Zemědělství a lesnictví (2x), skupina č. 7 Zdravotnictví (3x),
skupina č. 12 Kultura (2x) a skupina č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport (2x).
Výsledky spolupráce jednotlivých skupin:
1. Vodní hospodářství: V rámci setkání došlo k prohloubení kontaktů, předání dalších
teoretických a praktických zkušeností v oblasti vodního hospodářství se zaměřením
zejména na ochranu podzemních a povrchových vod. Koordinátor skupiny upozorňuje, že
Kraj Vysočina nemá se spolkovou zemí Dolní Rakousko bohužel společnou hranici, a nemá
tedy ani žádnou působnost v řešení hraničních vod - spolupráce ve skupině se tedy
realizuje především výměnou zkušeností.
Setkání pracovní skupiny se konalo dne 18. listopadu 2014 v Dolním Rakousku.
2. Zemědělství a lesnictví: V rámci setkání došlo k prohloubení stávajících kontaktů a další
výměně teoretických i praktických zkušeností v oblasti zemědělství a lesnictví. Koordinátor
doporučuje se v budoucnu zaměřit na témata lesního hospodářství a myslivosti, v oblasti
zemědělství pak na půdoochranné technologie a odbyt zemědělské a potravinářské
produkce.
Pracovní skupina se sešla 5. května 2014 v Dolním Rakousku a 15. září 2014
v Jihomoravském kraji.
3. Ochrana přírody a životního prostředí: Přínosem setkávání skupiny je výměna
zkušeností, informací a kontaktů. Pracovní skupina se v průběhu roku 2014 nesešla.
4. Hospodářství: Pracovní skupina se průběhu roku 2014 nesešla. Koordinátor skupiny se
hodlá zaměřit na obnovení spolupráce, vytvoření nových projektů, výměnu informací
o úspěšných projektech, programech pro podnikatele a novinkách v oblasti legislativy,
hospodářské politiky a podmínkách pro podnikání v jednotlivých regionech.
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Věda: Hlavní okruhy jednání v této oblasti byly i mimo tuto platformu při přípravě
operačního programu AT-CZ 2014 – 2020. Koordinátor skupiny vidí prioritu v zajištění
absorpční kapacity pro oblast vědy a výzkumu pro operační program AT-CZ 2014-2020
v prioritních osách (1a) Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek a (10) Investice
do vzdělání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního
učení. Spolupráce bude iniciována pro výzkumná zařízení na území kraje.
Setkání skupiny se uskutečnilo 3. prosince 2014 v Jihočeském kraji.
Turistický ruch: Pracovní setkání v rámci této skupiny se neuskutečnilo. Zástupci Kraje
Vysočina se v této oblasti setkávají s Jihočeským krajem a rakouskými partnery v rámci
pracovních skupin „Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu“
a „Cykloturistika“ v rámci ERDV (Evropský region Dunaj Vltava). Vysočina se aktivně zapojí
do jednoho z projektu ERDV – „Pivo a kultura na Dunaji a Vltavě“.
Zdravotnictví: Spolupráce v rámci pracovní skupiny fungovala v roce 2014 formou
jednotlivých projektů na základě vytipování nejdůležitějších oblastí k řešení a uspořádáním
konferencí řešících danou problematiku: 1. Přeshraniční neodkladná péče, 2. Vzdělávání
pracovníků ve zdravotnictví, 3. Spolupráce Břeclav – Hollabrun.
Pracovní skupina se setkala 9. ledna 2014 v Kraji Vysočina a dále při pořádaných
konferencích 21. října 2014 v Jihočeském kraji a 20. listopadu 2014 opět v Kraji Vysočina.
Ochrana před katastrofami: Dne 28. listopadu 2013 se v Centru protipožární a civilní
obrany a ochrany před katastrofami, které sídlí v Dolnorakouské zemské hasičské škole
v Tullnu, uskutečnilo zasedání pro odborníky z oblasti ochrany před katastrofami, kteří se
zabývají bezpečností v případě krizí a katastrof na téma „EVAKUACE“. J. Murárik, vedoucí
Oddělení krizového řízení a bezpečnosti na zasedání přednášel na téma „Evakuace
nepohyblivých pacientů z nemocničních zařízení a domovů pro seniory“. Za Kraj Vysočina
se dále zúčastnili zástupci Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru
a Policie ČR).
Doprava: Skupina se zabývala koordinací přípravy projektů s přeshraničním dopadem
na rozpočtové období 2014 – 2020. Spolupráce s Dolním Rakouskem se přenesla
i do znalostní platformy Mobilita, dostupnost a doprava ERDV, kde byly ukotveny společné
zájmy v oblasti dopravy. Koordinátor skupiny upozorňuje na provázanost dopravy a kultury
v rámci operačního programu AT-CZ v novém rozpočtovém období a nutnost zajištění užší
spolupráce s pracovními skupinami Kultura a Turistický ruch.
Pracovní skupina se sešla 5. května 2014 v Dolním Rakousku.
Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Práce pracovní skupiny probíhá vzhledem k principiálně rozdílnému přístupu k problematice
na úrovní výměny aktuálních informací o stavu podkladů a dokumentací v českých krajích
a v Dolním Rakousku a řešení z toho vyplývajících přeshraničních vazeb. Koordinátor
skupiny se chce v budoucnu zaměřit na zpracování informací o pořizování územně
plánovací dokumentace Kraje Vysočina a koordinaci v úrovni územního plánování zejména
vedení technické a dopravní infrastruktury, které může mít přeshraniční dopad.
Pracovní skupina se setkala 20. října 2014 v Jihomoravském kraji.
Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony: Skupina se setkala
20. října 2014 v Jihomoravském kraji. Koordinátor skupiny vidí jako přínosy:
- Stále se zlepšující koordinace práce regionálních subjektů z Dolního Rakouska, Kraje
Vysočina a krajů Jihomoravského a Jihočeského vyplývající z administrace OP EÚS
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Rakousko-ČR. Především při konzultování projektů přeshraniční spolupráce, která se
projevují ve zvýšení kvality předkládaných projektových záměrů.
- Fungující komunikace s implementačními orgány OP, revize nových dokumentů,
informování se o aktuálním vývoji v OP EÚS Rakousko-ČR, řešení aktuálních problémů,
diskuse, dobrá spolupráce při postupné přípravě na další programové období 2014-2020.
- Koordinace přípravy projektových záměrů v OP AT-CZ a aktivit partnerů v rámci projektu
RECOM CZ-AT.
12. Kultura: Koordinátor skupiny pozitivně hodnotí úspěšné dokončení projektu Porta culturae
v 1. polovině roku 2014. Skupina se se chce aktivně podílet na přípravě nového projektu –
na toto téma se již skupina sešla 29. září 2014 v Jihočeském kraji. Předchozí setkání
skupiny proběhlo 26. června 2014 v Jihomoravském kraji.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport: Skupina se v roce 2014 setkala 2x
a dlouhodobě podporuje studenty, kteří se učí německy - např. možnost účasti
na každoročním setkání mládeže v Tullnu v Dolním Rakousku. Koordinátor skupiny zároveň
pozitivně hodnotí účast rodilých mluvčí v porotách krajských kol olympiády v německém
jazyce. Nadále pokračuje komunikace s rakouskou stranou o lektorovi německého jazyka
na středních školách na Vysočině. Skupina zahájila jednání o spolupráci v oblasti
sportovních aktivit – čtyřstranné fotbalové turnaje.
Skupina se sešla 28. května 2014 v Jihomoravském kraji a 19. listopadu 2014 v Dolním
Rakousku.
Aktualizaci kontaktů na odpovědné koordinátory společného Pracovního programu si vzal
na starost Kraj Vysočina. Aktuální kontakty na koordinátory jednotlivých pracovních skupin jsou
k dispozici na stránkách Kraje Vysočina na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/dolnirakousko.
V případě pochybností byl koordinačním grémiem ustanoven rotační systém pro organizování
setkání, jehož pořadí je: Dolní Rakousko – Jihočeský kraj – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina.

Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci
OP Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007–13:




RECOM CZ-AT – Regional Cooperation Management CZ-AT (administrace odborem
regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 24. dubna 2008 – 31. března 2015.
Projekt je zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, které mají dlouhodobé
zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu
o přeshraniční aktivity, podpora povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace regionů
na obou stranách hranice.
Průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací všem subjektům se zájmem
o přeshraniční spolupráci, koordinace poradenství s regionálními subjekty v dalších
regionech OP AT-CZ a organizace kulatých stolů při přípravě přeshraničních projektů.
Technická pomoc Vysočina – Technická pomoc OP Rakousko – Česká republika
2007–2013 v Kraji Vysočina (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. července 2008 – 31. května 2015
Projekt „Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007–2013 v Kraji Vysočina“, v jehož rámci budou hrazeny náklady, které
kraji vznikají v souvislosti s administrací programu – personální náklady, kancelářské
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potřeby, cestovné, vzdělávání atd., by měl přispět k bezproblémovému průběhu OP
Rakousko – Česká republika (dále jen OP AT-CZ) na území Kraje Vysočina. Stejné projekty
jsou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský
a Jihomoravský kraj). Cílem projektu je maximální počet kvalitních projektů předložených
v rámci OP AT-CZ a úspěšné vyčerpání alokace programu.
Porta culturae (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod)
Doba realizace: 1. ledna 2011 – 30. června 2014
Jedná se o projekt s cílem přiblížit přeshraničnímu publiku české a rakouské kulturní akce
a vytvořit trvalé vazby českých a rakouských kulturních institucí. Jedná se o jedinečný
projekt za dobu existence pracovní skupiny a to z důvodu zapojení Jihočeského
a Jihomoravského kraje, země Dolní Rakousko a Kraje Vysočina. Byla vytvořena databáze
a kulturní portál obsahující aktuální kulturní akce v zainteresovaných regionech. V těchto
regionech jsou také organizovány Dny otevřených ateliérů, kdy umělci zpřístupní své
ateliéry a pracoviště veřejnosti a poskytnou zájemcům informace o své tvorbě.
EDU.REGION – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor RakouskoČesko
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. června 2011 – 31. října 2014
Hlavním cílem projektu je příprava žáků, mladistvých a učitelů na nové požadavky a výzvy
společného hospodářského a pracovního prostoru sousedících regionů Rakouska-Česka.
Specifickými cíli je představit a definovat společný hospodářský a pracovní prostor
v sousedních regionech. Dále vytvoření společné sítě "škola - hospodářství" se školami,
podniky, experty atd. a přednostní podpora přeshraniční školní kooperace blízké praxi,
hospodářsky orientované a s ohledem na profesní kariéry mladistvých. Partnery projektu
jsou p. o. Vysočina Education, NÖ Landesakademie a Pädagogische Hochschule. für
Niederösterreich.
Mezi významné aktivity patřily Summer campy a Business campy – společné programy pro
žáky s DR a Kraje Vysočina, zaměřené na návštěvu firem a kontakt s praxí. Byla vytvořena
pracovní skupina na podporu kariérového poradenství, jejíž práce vedla ke vzniku Příručky
k volbě povolání a realizaci regionálních soutěží v podnikatelských dovednostech žáků
na ZŠ a v podpoře kariérového poradenství ve školách.
Zdraví bez hranic – Budoucí přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní
Rakousko – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina (administrace odborem regionálního
rozvoje a odborem zdravotnictví)
Doba realizace: 12. říjen 2011 – 31. březen 2014
Přeshraniční projekt v oblasti zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umožnit lepší
vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií. V rámci projektu jsou řešeny tři
základní tematické oblasti: Lidské zdroje ve zdravotnictví (garantem Kraj Vysočina),
Přeshraniční spolupráce nemocnic (garantem je Dolní Rakousko) a Návrhy řešení pro
zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva (garantem
Jihomoravský kraj). Ve všech tematických oblastech byla provedena analýza současného
stavu a poté hledána společná řešení a postupy.
Partneři: Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace udržitelnosti ve stravovacích zařízeních
za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě
připravovaných jídel
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(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – SŠOS Jihlava)
Doba realizace: 1. červen 2012 – 31. prosinec 2014
Obecným cílem projektu je tvorba sítí za účelem implementace udržitelných jídelníčků
do stravovacích zařízení. Pracovníci kuchyní podílejících se na projektu budou organizovat
společné akce zaměřené na partnerství a výměnu informací. Specifickým cílem projektu je
podpora stravovacích zařízení v používání ekologických, regionálních a sezónních potravin
a čerstvě připravovaných jídel.
Partnerem projektu za Kraj Vysočina je Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola,
Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava.
EDM konkret – Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně (administrováno odborem
regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. duben 2012 – 31. prosince 2014
S ohledem na makroregionální evropské strategie a na politické strategie Evropské unie
(Evropa 2020 atd.) by měly být odhlasovány společné cíle zúčastněných regionů a analýzy
potenciálů ERDV za hranicemi regionů a intenzivně by se mělo pracovat na jejich realizaci.
Aby bylo možné prakticky zrealizovat tyto úkoly na regionální úrovni, byly pro tento účel
etablovány platformy znalostí. Kraj Vysočina zajišťuje znalostní platformu v oblasti „Trh
práce“ a je zastupujícím regionem v oblasti „Kooperace podniků“. Na základě podnětů z
platforem znalostí by měly být vyvinuty první klíčové projekty, aby bylo možné představit
lidem a politické sféře přidanou hodnotu kooperace ERDV.
IB – KSP – Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (administrováno příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. září 2012 – 31. srpna 2014
Projekt je založen na zkušenostech z realizovaných projektů. Inovativní zaměření projektu
jsou: přechod mezi mateřskými školami a základními školami, zlepšení jazykové výuky
v MŠ pomocí podpory odborníků, partnerství mezi školami – vzájemné návštěvy. V projektu
se počítá také s hospitacemi pedagogů a praxemi studentů, které budou realizovány
i v novém partnerském regionu Vídeň. Obě strany se zabývaly vytvořením portfolia žáků
v MŠ.
Harmonizace/Harmonisierung – Harmonizace při opatrování dětí (administrováno
odborem sociálních věcí)
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 31. srpna 2014
Cílem projektu je zlepšit dosavadní nelehkou situaci rodičů, kteří se chtějí efektivně uplatnit
na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti. V rámci
projektu budou vytyčeny podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně realizována,
bude vytvořen webový portál, který bude obsahovat veškeré informace o službách péče o
dítě. Tomuto portálu bude vytvořena cílená a efektivní komunikační kampaň. Partnerem je
Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí).
SENIOR PLUS – Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko (administrováno
odborem sociálních věcí)
Doba realizace: 1. července 2012 – 30. září 2014
Projekt je zaměřen na budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy s
důrazem na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených
nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočiny a Dolního
Rakouska. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života seniorské
generace (55+) ve specifických podmínkách partnerských regionů.

Číslo stránky

7











Angažovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních
občanů do rozvoje regionu (administrováno odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2014
Projekt si klade za cíl zvýšit angažovanost občanů Kraje Vysočina a Dolního Rakouska
prostřednictvím konkrétních akcí a také zvýšení kvality realizace Místní agendy 21 v
jednotlivých municipalitách. V rámci projektu jsou organizovány také přeshraniční akce jako
Skutek roku, Klimatour – ekologická štafeta a společné vzdělávání mládeže zaměřené na
posílení sounáležitosti s místem, kde žijí a zapojování do komunitního rozvoje.
II/406 Telč - průtah (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 18. prosince 2012 – 31. prosince 2014
V rámci projektu bude modernizován úsek silnice II/406 procházející městem Telč směrem
k rakouským hranicím o celkové délce 1316 metrů. Jedná se o komunikaci zajišťující
spojení Kraje Vysočina a Dolního Rakouska přes hraniční přechod Slavonice/Fratres. Cílem
této modernizace je zlepšení stavu vozovky, který je naprosto nevyhovující, a také s tím
spojené zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů. Budou vybudovány dvě kruhové
křižovatky a zřízeny přechody pro chodce.
ÖV AT-CZ – Analýza potenciálu přeshraniční veřejné dopravy (administrováno odborem
dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 15. října 2013 – 31. prosince 2014
Hlavním milníkem tohoto projektu je zhotovení analýzy potenciálu pro příhraniční prostor
České republiky a Rakouska za účelem cílené identifikace přeshraničních spojů veřejné
dopravy zohledňujících poptávku v regionu. Analyzovány budou potenciální přeshraniční
dopravní proudy z hlediska různých druhů dopravy (dojíždění do zaměstnání, do
vzdělávacích zařízení, cestovní ruch) na území českých krajů - Jihomoravský, Jihočeský a
Kraj Vysočina a zemí Dolního a Horního Rakouska na sever od Dunaje.
Handicap Fit – zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Domov důchodců Ždírec)
Doba realizace: 1. listopadu 2013 – 31. prosince 2014
Během projektu budou v prostorách Domova důchodců Ždírec realizovány prvky podle
Memory konceptu z dolnorakouských zařízení specializujících se na práci s osobami
trpícími Alzheimerovou chorobou. Vnitřní prostory budou vybaveny prvky pro Memory
koridory, park před budovou bude navržen a vybaven podle konceptu Memory garden.
Domov důchodců Ždírec se stane prvním zařízením využívajícím tyto prvky v ČR a
Alzheimer centrem pro Kraj Vysočina. Terapeuti z Dolního Rakouska se budou na Vysočině
školit v Arteterapii – práci s hlínou pro handicapované.
II/406 Jemnice – Dobrá Voda (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 10. prosince 2013 – 31. prosince 2014
V rámci projektu byl modernizován úsek silnice II/408, která je důležitou spojnicí jižní části
našeho kraje s oblastí okolo Vranovské přehrady a Znojma včetně návazností na hraniční
přechody s Dolním Rakouskem. Modernizovat úsek mezi Jemnicí a Dobrou Vodou v délce
téměř 4,5 km a celkovými výdaji ve výši bezmála 33 mil. Kč se Kraj Vysočina rozhodl
z důvodu nevhodných technických parametrů a četných dopravních závad na stávajícím
silničním tělese. Při realizaci projektu došlo k odstranění deformací vozovky výměnou
asfaltových vrstev a také k rekonstrukci propustků.
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Kultur(a) VYS-NÖ – Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Havlíčkův
Brod)
Doba realizace: 1. července 2014 – 31. prosince 2014
Tímto projektem chtějí partneři přinést do vzájemné spolupráce nové myšlenky, rozšířit
dosavadní spolupráci o nové formy a přístupy v rozvoji společného kulturního prostředí
Vysočiny a Dolního Rakouska při příležitosti výročí 25 let od pádu Železné opony a 10 let od
vstupu do Evropské unie. Spolupráce se zaměřila na současnou uměleckou tvorbu umělců
z Vysočiny a Dolního Rakouska. Další bod spolupráce byl orientován na přeshraniční
propagaci výstavy nejcennějších sbírek muzejních a galerijních institucí Kraje Vysočina.
Poslední společnou aktivitou projektu byla společná výstava obrazů a děl ze sbírek
Spolkové země Dolní Rakousko, Kraje Vysočina a případně dalších institucí. Hlavním
motivem děl byly obrazy tvrzí a hradů, které se nacházejí v blízkosti česko-dolnorakouské
hranice.

Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, ORR, tel. 564 602 562

Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:


Realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina-Dolní Rakousko
Projekt navazuje na úspěšnou přeshraniční iniciativu Porta culturae, jejímž cílem bylo
navázání užší kulturní spolupráce mezi českými příhraničními kraji a Dolním Rakouskem.
Projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko přispívá k dalšímu rozvoji
přeshraniční kulturní spolupráce mezi institucemi na Vysočině a v Dolním Rakousku. Projekt
se zaměřuje na spolupráci v oblasti tvůrčího umění a výstavnictví. Nositelé projektu jsou
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Kulturvernetzung NÖ. Spolupracujícími partnery jsou
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, Muzeum Vysočiny Jihlava, Úřad
dolnorakouské zemské vlády, oddělení Zemských sbírek, Waldviertel Akademie. Aktivity
projektu jsou:
Rozšíření spolupráce při realizaci Dnů otevřených ateliérů 2014:
Již po čtvrté se v Kraji Vysočina uskutečnily Dny otevřených ateliérů. Ve víkendových dnech
11. a 12. října jich bylo otevřeno na sto čtyřicet. Tradičně největší zájem ze strany široké
veřejnosti, a to i ze zahraničí, byl o prohlídku sklářských provozů a dílen. Poprvé se do akce
zapojily ve větším počtu také výtvarné umělecké školy všech stupňů. DOA probíhají
koordinovaně v po sobě jdoucích víkendech v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji,
Vysočině, Dolním Rakousku a Horním Rakousku. Projekt poskytl prostor pro nové formy
spolupráce; konkrétně se jednalo o exkurzi výtvarníků z Vysočiny do několika ateliérů
v Dolním Rakousku, výtvarný workshop pro studenty odborných škol Kraje Vysočina
u umělců v Dolním Rakousku, prezentace vysočinských DOA při zahájení dolnorakouských
DOA v St. Pöltenu.
Sklářství na Vysočině a v Dolním Rakousku:
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod ve spolupráci s Waldviertel Akademie a Kulturvernetzung
Niederösterreich uspořádalo ve dnech 11. a 12. září mezinárodní konferenci s názvem
„Sklářství na Vysočině a v Dolním Rakousku“. Kraj Vysočina i Dolní Rakousko mají
bohatou sklářskou historii a sklářská výroba je v obou regionech významným fenoménem
i v současnosti. Cílem konference bylo zmapování historického vývoje a současného
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sklářství na Vysočině a v Dolním Rakousku s přihlédnutím k jejich společným a rozdílným
rysům. Konference byla první příležitostí k setkání a vzájemné diskuzi badatelů, historiků
i výrobců z obou stran hranice.
Přeshraniční výstava Hrady/Burgen
Čtvrt století po pádu „železné opony“ spojilo sbírky Kraje Vysočina se sbírkami
partnerského Dolního Rakouska téma mapující historické příhraniční objekty, převážně
hrady v Podyjí. Výstavu Hrady česko-rakouského pomezí zahájili společně hejtman Kraje
Vysočina J. Běhounek a náměstek zemského hejtmana Dolního Rakouska Wolfgang
Sobotka. Výstava byla k vidění v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě od 3. září do 19. října
2014. K výstavě byl vydán dvojjazyčný plnobarevný katalog.
Propagace výstavy Poklady Vysočiny
Spolupráce byla zaměřena na zpřístupnění a představení tohoto ojedinělého výstavního
konceptu i návštěvníkům z Dolního Rakouska, a to formou realizace německojazyčné verze
výstavy (doplnění němčiny do výstavní expozice) a propagační kampaní v Dolním
Rakousku a na Vysočině. Doprovodný program k výstavě byl obohacen o přednášku
vedoucího Zemských sbírek Dolního Rakouska A. Lausseggera o sbírkotvorné činností
D. Rakouska.
Realizace projektu Porta culturae
Mezi výrazné aktivity společného projektu česko-rakouských příhraničních regionů
(Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní
Rakousko) v oblasti kultury, umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce, realizované v roce
2014 v Kraji Vysočina patří:
Přeshraniční výstavy:
Česká a rakouská ilustrační tvorba – výstavní projektu prezentující současnou ilustrační
tvorbu z České republiky a Republiky Rakousko, připravený Galerií výtvarného umění
v Havlíčkově Brodě, kde byla tato výstava prezentována v závěru roku 2013, se v roce 2014
přesunul do Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě (12. 12. 2013 – 12. 1. 2014) a
následně byla prezentována v rámci XII. mezinárodního BuchKunstBiennale Horn (25. 5. –
28. 6. 2014).
Vydání sborníků z česko-rakouských odborných konferencí:
Byly vydány publikace obsahující příspěvky z odborných konferencí Muzea a památková
péče, Češi a Němci na Vysočině a Etnografická terénní práce.
Databanka kulturních subjektů:
Finalizace regionální databanky a propojení s ostatními příhraničními regiony.
Premiéra filmu o rodákovi z Vysočiny, evropském architektu a designerovi Josefu
Hoffmannovi v Muzeu užitého umění ve Vídni – dne 11. února 2014 se v rámci tzv.
muzejních nocí uskutečnila v Muzeu užitého umění ve Vídni premiéra dokumentárního filmu
o významném architektu a designerovi Josefu Hoffmannovi. Prvního zahraničního promítání
se osobně účastnil režisér dokumentu Theodor Mojžíš, krajská radní pro oblast kultury
Marie Kružíková a ředitel vídeňského muzea Christoph Thun-Hohenstein. Josef Hoffmann architekt a designer patří k nejvýznamnějším rodákům Kraje Vysočina, stejně jako například
Gustav Mahler. V povědomí české veřejnosti je Josef Hoffmann bohužel částečně
zapomenut, a to především proto, že největší úspěchy své kariéry prožil v zahraničí.
Zájemci o dílo Josefa Hoffmanna mohli navštívit rakouské Muzeum užitého a současného
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umění, kde právě probíhala výstava na téma „Wien 1900“, jejíž součástí byly ukázky
designových návrhů tohoto architekta.
Exkurze zástupců odboru zdravotnictví – Holdingu dolnorakouských zemských
nemocnic – dne 6. března 2014 se uskutečnila cesta zástupců odboru zdravotnictví do St.
Pöltenu. V dopolední části programu se účastníci seznámili se systémem fungování
zdravotní péče v Dolním Rakousku, odpoledne proběhla exkurze v odděleních centrálního
příjmu, ARO, JIP, hemodialýzy a geriatrie v Zemské nemocnici v St. Pöltenu. Cílem cesty
bylo porovnání fungování a poskytování zdravotní péče v Dolním Rakousku a v Kraji
Vysočina.
Kadeřnická soutěž „Otevřené Mistrovství Rakouska 2014“ – dne 24. března se žákyně
třetího ročníku oboru kadeřník Linda Čiháková a Karolína Večeřová pod vedením učitelek
odborného výcviku p. Suché a p. Hájkové zúčastnily Otevřeného Mistrovství Rakouska
2014 v kategorii Svatební účes, které se konalo v St. Pöltenu. Linda Čiháková vybojovala
výborné třetí místo, Karolína Večeřová byla pátá.
Výměnný pobyt studentů Jugendcamp 2014 – ve dnech 4. - 6. dubna 2014 přijala
v rámci výměnného pobytu pozvání do Kraje Vysočina skupina studentů z Dolního
Rakouska. Účastníci navštívili v pátek mimo jiné Krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě, kde
si prohlédli digitalizační centrum, v sobotu Moravské zemské muzeum - Památník Bible
kralické a měli možnost vidět také knihovnu v zámku Náměšť nad Oslavou. Celý program
byl koncipován s podtitulem „Jak jde čas“.
Výstava „Zauber der Landschaft. Traum und Wirklichkeit / Kouzlo krajiny. Sen
a skutečnost“ – výstava českých a rakouských umělců se konala na zámku Riegersburg
od 1. května do 16. listopadu 2014 a obsahovala díla představující různé aspekty vnímání
dnešní krajiny.
Putovní výstava „Gustav Klimt – Průkopník moderny“ – dne 13. května 2014 zahájila
ředitelka Rakouského kulturního fóra v Praze N. Grilj, společně s radní Kraje Vysočina
M. Kružíkovou a zástupcem Jihlavského regionálního kulturního sdružení M. Kolářem,
vernisáž výstavy „Gustav Klimt – Průkopník moderny“. Spolupořadateli výstavy jsou mimo
Rakouského kulturního fóra také Jihlavské regionální kulturní sdružení a Kraj Vysočina.
Výstava trvala do 27. června 2014.
Odborná exkurze studentů zemědělských škol z Rakouska na Vysočině – ve dnech 19.
– 21. května 2014 navštívilo Kraj Vysočina 20 studentů zemědělských škol z partnerského
regionu Dolní Rakousko. Odbor životního prostředí a zemědělství ve spolupráci s Českou
zemědělskou akademií v Humpolci, Školním statkem v Humpolci a zemědělskými podniky
z Košetic, Senožat a Želiva připravili program pro odbornou exkurzi zamřenou na aktuální
problémy zemědělské prvovýroby s možností se seznámit s praktickými ukázkami
jednotlivých provozů. Na Školním statku v Humpolci studenty přivítal radní pro oblast
zemědělství a životní prostředí Zdeněk Chlád.
Účast zástupců rakouského Červeného kříže na „Soutěži první pomoci“ - v Mladých
Bříštích se ve dnech 18. - 19. června 2014 uskutečnil 20. ročník soutěže středních
zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenské republiky, Německa
a Rakouska. Zúčastnili se i zástupci rakouského Červeného kříže. Soutěžní družstva
absolvovala ve dvou dnech okruh s celkem pěti stanovišti, kde jejich členové ošetřovali
zranění, která mohou v běžném životě potkat na silnicích či v přírodě. Cílem soutěže je
připravit budoucí zdravotníky na životní situace, které při první pomoci mohou zažít.
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Vyučující i žáci si mohou při soutěži vyměnit zkušenosti, získat nové dovednosti a diskutovat
způsob ošetření s pracovníky Záchranné zdravotnické služby.
„Jubel und Elend - Leben mit dem großen Krieg“ – dne 10. července 2014 se
uskutečnila pracovní cesta na výstavu k výročí 1. světové války. Výstava byla umístěna
na renesančním zámku Schallaburg v Dolním Rakousku. Cesty se účastnili zástupci odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a dále zástupci příspěvkových organizací
z oblasti kultury a cestovního ruchu. V průběhu dne měli možnost diskutovat
s dolnorakouskými protějšky k tématu spolupráce v oblasti kultury a aktivitám, které jsou
plánovány na rok 2014/15.
Mladá univerzita Waldviertel – ve dnech 4. - 8. srpna 2014 proběhl již 6. ročník Mladé
univerzity Waldviertel. V letošním roce se zúčastnil rekordní počet 139 českých
a rakouských dětí ve věku 11 – 14 let. V letech 2009 – 2014 tak absolvovalo Mladou
univerzitu celkem 662 českých a rakouských účastníků. V rámci tradičního „Dne
na Vysočině“ děti navštívily město Telč, kde pro ně byl připravený pestrý celodenní program
skládající se z dopoledních přednášek a odpoledních workshopů v Telči a okolí.
Přírodní zahrady – dokončení a slavnostní otevření zahradně-terapeutického areálu –
v Balinách u Velkého Meziříčí byl 29. srpna 2014 otevřen zahradně-terapeutický areál, který
zahrnuje zážitkovou zahradu a nezbytné zázemí včetně učeben. Cílem je umožnit kontakt
s přírodou lidem, kterým jejich zdravotní stav nebo věk nedovolí běžně se pohybovat ve
volné přírodě. Dalším skupinám převážně sociálně znevýhodněním může kontakt s přírodou
usnadnit jejich začleňování do společnosti a podpořit jejich aktivní život.
Evropské literární setkání mládeže – v Tullnu v Dolním Rakousku již po několikáté
proběhlo ve dnech 28. června – 5. července 2014 týdenní setkání studentů, kteří mají zájem
o literaturu a komunikaci v německém jazyce – tento ročník s mottem „literatura ve světle
nových digitálních médií“. Pro účastníky setkání byl v Dolním Rakousku připraven bohatý
program, jehož výstupem je mimo jiné i elektronická kniha, kterou studenti společně napsali.
Za Kraj Vysočina se tento ročník z důvodu onemocnění bohužel nikdo nezúčastnil.
Koncert na zámku Riegersburg – při příležitosti oslav k 25 letům „otevřené hranice“
Rakousko-Česko proběhl v rámci mezinárodního festivalu „Václav Hudeček und seine
Gäste / Václav Hudeček a jeho hosté“ dne 23. srpna 2014 koncert spolu se souborem
Musica Minore.
Zahájení dolnorakouských dnů otevřených ateliérů 2014 – 9. září 2014 se radní pro
oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu M. Kružíková zúčastnila slavnostního
zahájení, jehož součástí bylo i jednání s dolnorakouským hejtmanem E. Pröllem. Hlavním
diskutovaným tématem byla tzv. živá kultura – současné tvořivé umění a spolupráce našich
regionů na dalších kulturních projektech.
Návštěva zástupců rakouského Červeného kříže v Jihlavě – 18. září 2014 navštívily Kraj
Vysočina čtyři desítky zástupců dolnorakouského Červeného kříže. Celodenní program byl
zaměřen na fungování Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina – kromě
Zdravotnické záchranné služby si rakouští záchranáři prohlédli prostory urgentního příjmu
Nemocnice Jihlava či operační středisko linky 112. Součástí návštěvy byla prohlídka
jihlavské radnice, zástupce rakouských sousedů pozdravil i hejtman Kraje Vysočina
J. Běhounek.
Rakousko-české dny historiků „100 Jahre Europa – Zerfall, kriege und
Wiedervereinigung / 100 let Evropy – rozpad, války a opětovné sjednocení“ – v říjnu
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2014 proběhlo ve městě Raabs an der Thaya setkání historiků, kteří diskutovali nad
nejdůležitějšími mezníky 20. století počínaje začátkem 1. světové války a otevřením železné
opony v roce 1989. Vedle renomovaných historiků dostali příležitost prezentovat výsledky
svého bádání i začínající vědci z Rakouska a České republiky.
Sportovní utkání OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a BHAK Zwettl – 30. října 2014 hostila
jihlavská škola již tradiční sportovní soutěž v sálové kopané, volejbalu a stolním tenisu
o putovní pohár. Žáci a učitelé z Dolního Rakouska se kromě sportovního programu
účastnili se svými hostiteli prohlídky Jihlavy. Reciproční návštěva proběhne ve Zwettlu
v červnu 2015.
Návštěva náměstka zemského hejtmana Dolního Rakouska v Základních uměleckých
školách v Kraji Vysočina – 5. listopadu 2014 navštívil náměstek zemského hejtmana
Wolfgang Sobotka Základní umělecké školy v Třebíči a v Jihlavě. Dolnorakouské sousedy
zajímalo propojení všech oborů v rámci jedné instituce, které je u nás zavedeno. Byla
diskutována i možnost uzavření partnerství škol z obou regionů, stejně jako spolupráce
ve formě workshopů pro učitele a žáky.
Setkání ministrů zahraničních věcí ČR a Rakouska a hejtmanů z Jihočeského
a Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Dolního a Horního Rakouska – 11. listopadu
2014 se v Mikulově sešli zástupci centrálních a regionálních vlád, aby společně diskutovali
nejaktuálnější témata česko-rakouské spolupráce. Mezi hlavní zmiňované oblasti patřilo
propojení dopravní infrastruktury, vytvoření mezinárodního právního rámce pro spolupráci
zdravotnických záchranných služeb a na popud rakouské strany též problematika uložiště
radioaktivních odpadů.
Setkání představitelů Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina ve
Valticích při příležitosti výstavy “Achtung Staatsgrenze / Pozor! Státní Hranice” –
k příležitosti oslav 25. výročí pádu železného opony a zahájení poslední etapy putovní
výstavy se sešli hejtmani JmK a Kraje Vysočina s představiteli Rakouska za přítomnosti
obou velvyslanců. Přeshraniční výstava putovala po různých místech v Dolním Rakousku a
České republice od 2. května 2014. Výstava předává osobní zážitky a změny v regionu
očima tehdejších starostů a zároveň byly představeny portréty a příběhy mladých lidí, kteří
se narodili v roce 1989.
Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi následujícími školami:
- Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč spolupracuje s Gymnáziem
Waidhofen an der Thaya a BHAK Horn
- Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava spolupracuje s BHAK Zwettl a
Österreichisches Rotes Kreuz LV NÖ
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau - Gartenbauschule Langenlois
- Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule St. Pölten
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen
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Aktivita se subjektem v Rakousku
 Odborná exkurze zaměřená na odpadové hospodářství ve Spolkové zemi Štýrsko – ve
dnech 12. – 14. února 2014 se uskutečnila exkurze zástupců Odboru životního prostředí
Kraje Vysočina, Magistrátu města Jihlavy a Sdružení obcí Vysočiny. Kraj Vysočina
zastupoval také radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Z. Chlád. Účastníci cesty
se seznámili se systémem nakládání s odpady ve Štýrsku (recyklace odpadu, třídění
odpadu, jeho energetické využití, plán odpadového hospodářství pro likvidaci a recyklaci
odpadu, apod.).
Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel. 564 602 337.

B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem CHAMPAGNE-ARDENNE
Oficiální Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a francouzským regionem ChampagneArdenne byla uzavřena dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání smlouvy bylo vyústěním vztahů,
které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Složení stálé konference za Kraj Vysočina bylo v roce 2014 z důvodu
personálních změn na straně úředníků aktualizováno, což vzala na vědomí rada kraje svým
usnesením 1549/25/2014/RK. V pořadí páté setkání stálé konference proběhlo v Jihlavě dne
13. listopadu 2014 v průběhu tripartitního setkání nejvyšších představitelů regionu ChampagneArdenne, Nitranského samosprávného kraje a Kraje Vysočina.
V roce 2014 se praktická realizace partnerské smlouvy o spolupráci opírala zejména o oblast
školství, sportu, kultury, gastronomie a společných projektů v rámci programů EU. Příkladem
úspěšné spolupráce v oblasti školství je společně financované vyslání francouzského lektora do
Kraje Vysočina, které probíhá již od roku 2008 či úspěšně probíhající partnerství několika
středních škol na Vysočině se školami v Champagne-Ardenne. Z oblasti sportu stojí za zmínku
organizace hokejových kempů pro mladé francouzské hokejové hráče z Champagne-Ardenne
pořádané Krajem Vysočina.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména na bázi výměn současného regionálního umění
mezi oběma regiony. Od roku 2009 probíhají pravidelné výstavy současného regionálního
umění mezi Oblastní galerií Vysočiny (OGV) se sídlem v Jihlavě a Krajským úřadem pro kulturu
regionu Champagne-Ardenne (ORCCA). V roce 2014 proběhla výstava děl ze sbírky Artothèque
Ephémère # 3 v Jihlavě. V této sbírce, kterou organizuje ORCCA, jsou zahrnuta i díla dvou
mladých umělců z Vysočiny. Kulturní spolupráce byla rozšířena do oblasti filmu, když na
Vysočině na dvou místech promítal v roce 2014 pojízdný Kouzelný karavan, který představil
krátké francouzské filmy, dokumentární, animované a další. Tato aktivita by měla mít
v následujících letech pokračování, mimo jiné i v promítání českých filmů ve Francii.

Byl zahájen společný projekt v rámci programu Erasmus + pro období 2014-2016 s názvem
Vaříme společně.
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Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2014:
 Lektor francouzského jazyka: Na středních školách v Kraji Vysočina působí rodilý
mluvčí jako lektor francouzského jazyka. Ve školním roce 2013/2014 byla lektorkou paní
Laetitia Debourgogne, od 1. září 2014 pan Pierre Doazan. Vyučuje na Obchodní
akademii, Střední zdravotnické škole a Střední odborné škole služeb Jihlava, na
Gymnáziu Jihlava, Hotelové škole Světlá a Střední odborné školy řemesel Velké
Meziříčí, na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě, na Gymnáziu
Třebíč a od září 2014 také na Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov. Působení
lektora francouzského jazyka je financováno z prostředků Kraje Vysočina a regionu
Champagne-Ardenne. Lektor pořádá semináře pro učitele francouzského jazyka v rámci
příspěvkové organizace Vysočina Education a setkává se s veřejností v rámci
Francouzského klubu v Jihlavě.
 Program „Rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským
školním úřadem v Remeši připravily pro školní rok 2014/2015 pátý ročník jednoletého
studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny. Školní rok
2013/2014 úspěšně absolvovaly dvě studentky na Lycée Arago v Remeši a Lycée
Sévigné v Charleville-Mezières. Od 1. září 2014 studuje v partnerském regionu jedna
studentka. Přijímací školou je Lycée Masaryk ve Vouziers.
 Projekt „Vaříme společně/Cooking Together“: V roce 2014 byl schválen společný
česko-francouzský projekt v programu Erasmus + s názvem Vaříme společně. Tento
dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a regionem Champagne-Ardenne byl
zahájen v listopadu 2014 a je zaměřen na vzájemné výměny zkušeností v oblasti
odborného školství zaměřeného na gastronomii.
 Studium na Víceoborovém lyceu hoteliérství a cestovního ruchu v Bazeilles:
Víceoborová škola hoteliérství a cestovního ruchu nabízí každoročně hotelovým školám
na Vysočině dvouleté pomaturitní studium. V rámci dvouletého pomaturitního studia
nabízí Regionální rada Champagne-Ardenne roční stipendium ve výši 5200 Euro. V roce
2014 zahájily studium v Bazeilles dvě absolventky Hotelové školy Světlá a Střední
odborné školy řemesel ve Velkém Meziříčí.
 Spolupráce mezi stavebními školami: Pokračuje partnerství mezi Střední školou
stavební v Jihlavě a stavebního učiliště v obci Pont-Sainte-Marie. V rámci této spolupráce
už několik skupin žáků oboru tesař a zedník ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo
dvoutýdenní stáž ve Francii. Naopak z francouzské partnerské školy přijíždějí do Jihlavy
učni oboru truhlář, kteří si zde rozšiřují své znalosti a dovednosti v oblasti uměleckého
truhlářství. Stáž francouzských učňů se ve Střední škole stavební Jihlava uskutečnila
v březnu 2014 a přijelo sedm učňů s doprovodem dvou pedagogů.
 Spolupráce mezi uměleckými školami: Byla zahájena spolupráce mezi Střední
odbornou školou uměleckoprůmyslovou ve Světlé nad Sázavou a Vysokou školou umění
a designu (ESAD) v Remeši. Zástupci světelské školy byli v dubnu 2014 na návštěvě
školy ESAD.
 Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Groupe ESC v Troyes:
Mezi Groupe ESC Troyes a VŠPJ je podepsaná smlouva o mobilitách programu
Erasmus+ pro další programovací období 2014-2020. V rámci tohoto programu vyjeli
v roce 2014 na semestrální studijní pobyt na Groupe ESC Troyes tři studenti VŠPJ a na
VŠPJ studovali v letním semestru 2014 dva studenti z ESC Troyes.
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Návštěva atašé pro výuku francouzského jazyka: Dne 2. dubna 2014 navštívil Jihlavu
atašé pro výuku francouzského jazyka Francouzského institutu v Praze Gérard Enjolras.
V jeho programu bylo setkání s představiteli Kraje Vysočina, návštěva Gymnázia Jihlava
a jednání se zástupci francouzských klubů v Jihlavě a Třebíči. Cílem návštěvy byla
zejména podpora programu Rok v Champagne-Ardenne a rozšíření spolupráce i do
oblasti základního školství.
Výstava Artothèque éphémère # 3: Dne 17. dubna 2014 se za účasti představitelů
Kraje Vysočina a Regionu Champagne-Ardenne uskutečnilo v Oblastní galerii v Jihlavě
otevření výstavy Artothèque éphémère # 3. Hosty z partnerského regionu vedla paní
Nathalie Dahm, viceprezidentka regionu Champagne-Ardenne pro kulturu, s cílem
zintenzivnit spolupráci v oblasti kultury.
Rezidence pro výtvarné umělce z Kraje Vysočina v rezidenčním centru CAMAC
v Marnay-sur-Seine: Ve spolupráci mezi Krajským úřadem pro kulturu regionu
Champagne-Ardenne (ORCCA) a galeriemi zřizovanými Krajem Vysočina proběhlo
výběrové řízení na dvouměsíční uměleckou rezidenci v centru CAMAC pro rok 2015.
Umělec z Vysočiny bude mít možnost tvořit v mezinárodním kolektivu a uspořádat
v Champagne-Ardenne také v rámci rezidence výstavu svých děl.
Promítání krátkých francouzských filmů v Kouzelném karavanu: Region
Champagne-Ardenne a Kraj Vysočina podpořily cestu malého kočovného promítacího
sálu nazvaného Kouzelný karavan po České republice. Karavan byl od 24. do 28. října
2014 součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Jihlava a ve dnech 29. a 30. října 2014 promítal ve spolupráci s Centrem
choreografického rozvoje SE-S-TA ve Žďáru nad Sázavou. Nabídl sérii krátkých
dokumentárních a animovaných francouzských filmů s českými titulky.
Účast hokejistů z Vysočiny na turnaji v Remeši: Dorostenecký tým složený z hráčů
Pelhřimova, Havlíčkova Brodu a Jihlavy se zúčastnil v květnu 2014 turnaje hráčů do 15
let, který uspořádal hokejový klub Phénix z Remeše. S reprezentanty Vysočiny se na
něm střetlo pět družstev ze severní Francie.
Soustředění mladých hokejistů v Pelhřimově: Ve dnech 26. – 30. prosince 2014
proběhl v Pelhřimově již pátý ročník hokejového soustředění pro mladé francouzské
hokejové hráče z partnerského regionu Champagne-Ardenne a jejich trenéry.
Návštěva pracovníků dopravní agendy v regionu Champagne-Ardenne: Zástupci
Krajského úřadu Kraje Vysočina a Krajské správy a údržby silnic se zúčastnili ve dnech
5. – 7. února 2014 návštěvy regionu Champagne-Ardenne, kde získávali informace o
plánování a financování výstavby, modernizace a údržby silniční sítě.
Účast na veletrhu podnikání a inovací v Remeši: Zástupci Odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina se zúčastnili ve dnech 31. března až 2. dubna
2014 devátého ročníku kulatých stolů a konference o výzkumu a podnikání – Forum
Innovact v Remeši, kde při odborné diskuzi předali informace o nové Regionální inovační
strategii Kraje Vysočina..
Prezentace Kraje Vysočina na Velvyslanectví ČR a v Českém centru v Paříži: Kraj
Vysočina byl pozván velvyslankyní ČR v Paříži k prezentaci v rámci recepce ke státnímu
svátku ČR na Velvyslanectví ČR v Paříži, která se konala dne 30. října 2014. Došlo
k prezentaci partnerství Kraje Vysočina s francouzským regionem Champagne-Ardenne.
Při té příležitosti se uskutečnila v Českém centru v Paříži také výstava grafik Emanuela
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Ranného. Občerstvení k recepci i vernisáži připravili z regionálních potravin studenti
hotelových škol z Havlíčkova Brodu, Třebíče a Velkého Meziříčí.
 Tripartitní setkání nejvyšších představitelů krajů Champagne-Ardenne,
Nitranského samosprávného kraje a Kraje Vysočina: Kraj Vysočina hostil ve dnech
12. – 14. listopadu 2014 každoroční setkání hejtmanů partnerských regionů. Pozvání
přijali pan Jean-Paul Bachy, prezident regionu Champagne-Ardenne i pan Milan Belica,
předseda Nitranského samosprávného kraje s dalšími hosty, členy stálých konferencí pro
spolupráci s Krajem Vysočina. Představitelé krajů diskutovali o hlavních oblastech a
úspěšných projektech spolupráce a vyjádřili vůli rozšířit spolupráci do dalších oblastí.
Cílem setkání bylo nastavit směr a priority spolupráce těchto tří partnerských regionů pro
rok 2015.
Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina byla hejtmany
obou krajů podepsána dne 19. dubna 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal
obdobnou smlouvu o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne v tomtéž roce.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Složení stálé konference za Kraj Vysočina vzala na vědomí rada kraje svým
usnesením č. 1684/27/2014/RK.
Konkrétní výsledky spolupráce:
 Návštěva honorárního konzula Slovenské republiky – dne 12. března 2014 navštívil
Kraj Vysočina Jaroslav Weigl, honorární konzul Slovenské republiky. Při společném
setkání s vedením kraje zastoupeného hejtmanem J. Běhounkem, náměstky hejtmana
L. Jouklem a V. Novotným se seznámil s fungováním Kraje Vysočina. Zaznělo i téma
dlouhodobé spolupráce Vysočiny s Nitranským samosprávným krajem, která je úspěšná
nejen na úrovni studentů středních škol, ale i v sociální oblasti a transformaci ústavů
sociální péče. Další část programu honorární konzul trávil na Krajské správě a údržbě
silnic, která v rámci své činnosti spolupracuje s partnery ze Slovenska.
 Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofestival Nitra
2014 – ve dnech 25. – 28. března 2014 se uskutečnila mezinárodní gastronomická soutěž
středních hotelových škol, kraj reprezentovala Střední hotelová škola Třebíč. Zúčastnila
soutěžní družstva ze Slovenska, Maďarska, Francie a ČR. Za krajskou samosprávu Kraje
Vysočina se zúčastnila radní pro školství, mládeže a sportu J. Fialová.
 Konference na téma „Chov koní na Slovensku“ – ve dnech 22. - 23. dubna 2014 se
na zámku v Mojmírovcích konala při příležitosti 200 let od prvního závodu koní v Uhersku
mezinárodní konference pod záštitou předsedy NSK M. Belici. Přednášky se zabývaly
nejen chovem koní, ale také hipoturistikou a hipoturistickými trasami v Kraji Vysočina
a v Champagne-Ardenne.
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Mladý tvorca 2014 – ve dnech 29. – 30. dubna 2014 se uskutečnil v areálu výstaviště
Agrokomplex již 22. ročník prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol
a středisek praktického vyučování v Nitře. V roce 2014 byla výstava spojena s veletrhem
práce Job-Expo 2014 a zúčastnil se rekordní počet celkem 14 škol z Kraje Vysočina. Jako
každoročně byla udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek (jedna
cena je určena pro nejzajímavější výrobek ze všech přihlášených škol a druhá cena je
určena pro školu z Kraje Vysočina).
Zúčastněné školy: Střední průmyslová škola Jihlava; Střední škola automobilní Jihlava;
Střední škola technická Jihlava; Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké
Meziříčí; AKADEMIE – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou; SZŠ a VOŠ
Havlíčkův Brod (partnerská škola Nové Zámky); Střední škola obchodu a služeb Jihlava;
Střední škola řemesel a služeb Velké Meziříčí; Střední průmyslová škola a Střední
odborné učiliště Pelhřimov; Střední škola stavební Jihlava; Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem; Střední průmyslová škola
Třebíč; Střední škola řemesel Třebíč; Střední škola technická Žďár nad Sázavou.
Při příležitosti konání výstavy se uskutečnilo dne 29. dubna 2014 také jednání se
zástupci NSK o budoucím vývoji spolupráce, za účasti honorárního konzula SR v ČR,
J. Weigla. Kraj Vysočina zastupoval náměstek hejtmana L. Joukl a radní pro oblast
školství, mládeže a tělovýchovy J. Fialová.
Účast klientů Domů ZZS Krškany a ZSS Klasov na akci Srdce na dlani – dne
28. dubna 2014 přijali vůbec poprvé pozvání na akci Srdce na dlani hosté z partnerského
regionu Kraje Vysočina z NSK, konkrétně z Domů ZZS Krškany a Kreatív ZSS Klasov,
která se koná již 11. rokem. V rámci dvoudenního setkání obyvatel a zaměstnanců se
mimo jiné hrálo divadlo či proběhlo několik módních přehlídek.
Patronát hejtmana J. Běhounka nad výstavbou nového areálu termálních koupelí
ThermalKesov – dne 2. května 2014 se radní pro oblast regionálního rozvoje M. Hyský
(jako zástupce hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka) ujal role patrona při slavnostním
otevření první části nového areálu termálních koupelí ThermalKesov. Hejtman
J. Běhounek přijal nabídku stát se čestným patronem první etapy nové přístavby
na základě dopisu starosty obce Poľný Kesov P. Bednárika a jednatele společnosti Prvá
Komunálne Finančná, a. s., Ing. E. Muchy.
Účast na konferenci „Zaměstnanec v přímém kontaktu s klientem využívajícím
sociální služby – empatie a profesionalita“ – dne 28. května 2014 se v prostorách
Župného domu v Nitře konala konference určená pro poskytovatele sociálních služeb.
Za Kraj Vysočina vystoupila s úvodním slovem vedoucí odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Kraje Vysočina V. Švarcová.
Účast klientů Domova pro seniory Onšov a Ústavu sociální péče Křižanov na akci
OSKAR 2014 – dne 29. května se uskutečnila v NSK přehlídka vystoupení klientů ústavů
sociální péče a domovů pro seniory „OSKAR 2014“. Za Kraj Vysočina byly pozvány dvě
instituce, konkrétně Domov pro seniory Onšov a Ústavu sociální péče Křižanov
s vystoupeními „Neodeslané dopisy“ a „Pohádka o Honzovi“.
Pracovní cesta: Výměna zkušeností a informaci v oblasti silniční infrastruktury
v Nitranském samosprávném kraji a Kraji Vysočina – dne 6. června 2014 se v Nitře
v prostorách Regionální správy a údržby silnic Nitra a.s. uskutečnila informační schůzka
k tématu správy a údržby silniční sítě, silnic II. a III. tříd v obou krajích a také
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k plánovanému rozvoji silniční infrastruktury v NSK do roku 2020. Cesty se zúčastnili
zástupci odboru dopravy.
Účast Střední zdravotnické školy Nové Zámky na „Soutěži první pomoci“ - v Mladých
Bříštích se ve dnech 18. - 19. června 2014 uskutečnil 20. ročník soutěže středních
zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenské republiky, Německa,
Norska a Rakouska. Soutěžní družstva absolvovala ve dvou dnech okruh s celkem pěti
stanovišti, kde jejich členové ošetřovali zranění, která mohou v běžném životě potkat
na silnicích či v přírodě. Cílem soutěže je připravit budoucí zdravotníky na životní situace,
které při první pomoci mohou zažít. Vyučující i žáci si mohou při soutěži vyměnit
zkušenosti, získat nové dovednosti a diskutovat způsob ošetření s pracovníky Záchranné
zdravotnické služby.
Účast Domova bez zámku v Náměšti nad Oslavou na sportovní soutěži „Mlok“
klientů domovů sociálních služeb v Nitranském samosprávném kraji – dne 26. září
2014 se klienti Domova bez zámku měli možnost zúčastnit se Malé „letní“ olympiády
pořádané Odborem sociálních věcí Nitranského samosprávného kraje. Mezi disciplíny byly
zařazeny např. skok do dálky z místa, hod na cíl či štafetový běh.
Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův
Brod na soutěži „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár 2014“ – 18. a 19. září 2014 se
uskutečnil již osmý ročník sportovně-vědomostní soutěže. Pětičlenný tým Střední
zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě změřil své síly s ostatními soutěžícími na trati
dlouhé tři kilometry v areálu rekreačního střediska Duchonka. Soutěžní úkoly teoretické
části zahrnovaly otázky z oblasti dopravy, všeobecného práva, geografie, historie, sportu,
bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, civilní ochrany, ekonomiky nebo
prevence drogových závislostí. Praktická část soutěže zahrnovala topografii, hod
granátem, střelbu ze vzduchovky, ručkování na laně, použití improvizovaných prostředků
individuální ochrany a první pomoc. Tým z Vysočiny získal na soutěži 3. místo.
Setkání ředitelek krajských knihoven a ředitelů profesionálních divadel Kraje
Vysočina a Nitranského samosprávného kraje – setkání proběhla přímo v samotných
sídlech institucí na Vysočině ve dnech 1. a 2. října 2014 a byly diskutovány možné formy
spolupráce. V případě divadel hostující představení Divadla Andreje Bagára v Horáckém
divadle Jihlava či pozvání jihlavského divadelního souboru na festival Divadelná Nitra.
V rámci knihoven byl diskutován záměr na uspořádání „Měsíce slovenské literatury na
Vysočině“ v roce 2015 s možností zapojení slovenské strany. Součástí setkání byla i
pracovní jednání se zástupci NSK z oblasti kultury. V rámci návštěvy jim byl prezentován
strategický projekt Kraje Vysočina „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění
nových expozic“ a zároveň byly diskutovány možné formy spolupráce v oblasti kultury.
Účast studentů kadeřnických oborů z Kraje Vysočina na kadeřnické soutěži
Hairdresser Open – letošní ročník proběhl 3. listopadu 2014 v Nových Zámkoch
v Nitranském samosprávném kraji. Kromě českých a slovenských zástupců se zúčastnili
soutěžící z Německa, Maďarska a Rumunska.
Tripartitní setkání představitelů partnerských regionů NSK, CH-A a Kraje Vysočina –
ve dnech 12. - 13. listopadu 2014 se v Kraji Vysočina uskutečnilo jednání představitelů
partnerských regionů. Kraj Vysočina reprezentoval hejtman J. Běhounek, francouzský
region Champagne-Ardenne prezident J. P. Bachy, slovenskou stranu předseda M. Belica.
Byly diskutovány dosavadní společné projekty a činnosti a zároveň řešeny podněty pro
budoucí spolupráci.
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Účast zástupců odboru školství na Konferenci o mládeži – 20. listopadu 2014 se
zástupci odboru školství zúčastnili konference v Nitře, jejímž cílem bylo představení
Strategie Slovenské republiky pro mládež na roky 2014 – 2020 a výměna zkušeností a
názorů na zapojení mladých lidí s nedostatkem příležitostí a možností získávat zkušenosti
v rámci zahraničních mládežnických výměn v oblasti dobrovolnické činnosti.
Spolupráce Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy
služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA, SZŠ a
SOŠS) a Střední umělecképrůmyslové školy Jihlava - Helenín se Strednou
uměleckou školou Ladislava Bielika z Nitranského samosprávného kraje – v září
2014 proběhlo setkání studentů všech škol v Jihlavě. Pro tuto příležitost byly navrženy
šaty, ve kterých studenti fotili a natáčeli modelky na různých místech v Jihlavě. Stejná
aktivita proběhla i na slovenské straně v říjnu 2014. Výstupy společného projektu ve formě
kalendáře na rok 2015 a krátkého propagačního filmu představující různá místa Jihlavy
a Levického hradu v Nitranském samosprávném kraji byly představeny za účasti hejtmana
kraje J. Běhounka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku L. Joukla, radní pro
oblast školství J. Fialové a radního pro oblast regionálního rozvoje M. Hyského
na vernisáži 8. prosince 2014.
Farebné Vánoce v Nitranském samosprávném kraji – dne 4. prosince 2014 proběhla
výstava ručních prací klientů zařízení sociálních služeb v Nitranském samosprávném kraji.
Akce se z Kraje Vysočina zúčastnil Domov Jeřabina Těchobuz.
Účast klientů zařízení sociálních služeb v NSK a v Kraji Vysočina na akci Barevné
vánoce – dne 11. prosince 2014 se v Kraji Vysočina uskutečnila prezentace a prodejní
výstava výrobků klientů sociálních služeb z obou krajů. V rámci akce proběhly ukázky
netradičních zdrobení vánočních stromků, výroby vánočních ozdob, balení vánočních
dárků, ochutnávka vánočního cukroví, zdobení vánočního stolů.








-

Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském samosprávném kraji
v roce 2013
Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí spolupracuje se Strednou
odbornou školou Šurany
Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice
Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky
Střední škola stavební Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou –
Szakkozépiskola, Nové Zámky
Střední škola technická Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou Šurany
Střední škola technická Žďár nad Sázavou spolupracuje se Střední odbornou školou
technickou, Tlmače
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín spolupracuje se SUPŠ Levice
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje s Strednou odbornou školou Šahy
Vysoká škola polytechnická spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitře
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Aktivity se subjekty na Slovensku
 Výstava „Jaroslav Svoboda a jeho skleněný svět“ – výstava tvorby sklářského
výtvarníka z Kraje Vysočina, Jaroslava Svobody, se uskutečnila od 29. dubna 2014
do 20. května 2014 ve Dvoraně Ministerstva kultury Slovenské republiky v Bratislavě. Dne
29. dubna 2014 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy, kterou uvedl kurátor výstavy
J. Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a také radní pro oblast
kultury M. Kružíková.
 Představení procesu transformace sociální péče v Kraji Vysočina v Bratislavě – dne
12. března 2014 se uskutečnila pracovní cesta zástupců odboru sociálních věcí v čele
s radním pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky P. Krčálem. Cílem cesty bylo
představit slovenským kolegům z Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR proces
transformace sociální péče v Kraji Vysočina, který se týká zatím čtyř ústavů. Jako příklad
dobré praxe byl představen projekt transformace „Domov bez zámku“, příspěvková
organizace Kraje Vysočina. Dále byl účastníkům odborného semináře představen také
projekt Rodinné pasy.
Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel. 564 602 337.

D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením
přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem,
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy
Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
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Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy
Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy.
Za českou stranu byli na volební období let 2012–2016 do Stálé konference jmenováni: Jiří
Běhounek (hejtman Kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina),
Vladimír Novotný (nominován za ČSSD), Milan Plodík (nominován za KSČM), Václav Kodet
(nominován za KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (nominován za ODS), Pavel Heřman (nominován za
Pro Vysočinu), Jaroslav Maxmilián Kašparů (nominován za TOP 09 a starostové) a Josef
Nedvěd (externí spolupracovník).
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail svobodova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
Konkrétní projekty spolupráce za rok 2014:
Obec Novoselicja (Vynohradivský okres), školské zařízení
 dokončení výměny oken a dveří + výměna vytápění a nahrazení kotle, dokončení
projektu z roku 2013
Základní škola №3 v Užhorodě (nyní Masarykova škola)
 oprava střechy, fasády, přejmenování školy na "Masarykovu školu", pokračování projektu
z roku 2013
 škola si požádala o učebnice pro výuku českého jazyka pro 7. a 8. ročník (Kraj Vysočina
zakoupil v loňském roce učebnice pro 5. a 6. ročník) – o výuku českého jazyka je velký
zájem
 první školní den (1. 9. 2014) v této škole zahajovala Marie Kružíková, radní Kraje
Vysočina
Mateřská škola № 18 Mukačevo
 výměna oken a dveří
Mateřská škola obce Záluží, okres Mukačevo
 výměna oken a dveří
Mateřská škola obce Stanovo, okres Mukačevo
 výměna střechy, oken, dveří
Základní škola obce Danylovo, okres Chust
 výměna oken a dveří
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doporučujeme pokračovat v projektu i v roce 2015, a to výměnou střešní krytiny, topení,
fasádou a zbudováním vnitřních toalet – tzn. v duchu komplexních rekonstrukcí
budovjako byla škola Strymba, Lazeščyna apod.

Mateřská škola obce Dorobratovo, Iršavský okres
 výměna oken a dveří
Mateřská škola №3 obce Velký Rakovec, Iršavský okres
 komplexní rekonstrukce
Mateřská škola №1 obce Ilnicja, Iršavský okres
 oprava fasády, pokračování projektu z roku 2013
Základní škola №8 ve Vynohradově
 dokončení výměny oken a na zbytku objektu (areál školy je veliký), pokračování projektu
z roku 2013
Mateřská škola obce Žornava, Velkobereznjanský okres
 dokončeni projektu z roku 2013
Obce Vilchovce-Lazy, Tjačevský okres
 rekonstrukce víceúčelové budovy (knihovna, muzeum, úřad, pošta, ambulance rodinné
medicíny) s důrazem na větší prostory pro ambulanci a její zázemí
ZOŠ I-III. stupně Velyke Komjaty, Vynohradivský okres
 výměna oken
Mateřská školka Velká Kopanja, Vynohradivský okres
 víceletý projekt kompletní rekonstrukce velkého objektu
Přírodovědná konference věnovaná 80. výročí založení Užanského národního parku profesorem
Aloisem Zlatníkem
 mezinárodní vědecká konference s názvem „Úloha horských národních parků
v zachování přírodního, historického, etnického a kulturního dědictví“
 konference byla věnovaná výročí založení národního parku českým profesorem Aloisem
Zlatníkem
Podpora činnosti českých krajanských spolků
 každoročně se opakující projekt
 finanční prostředky byly použity jako každý rok na publikační činnost
Užhorodská univerzita
 nákup projektorů, interaktivní tabule a další pomůcek k moderní výuce na fakultách
univerzity
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Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů
 každoročně se opakující úspěšný projekt
Sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti ze Zakarpatí
 každoročně se opakující úspěšný projekt
Návštěva českého tábora pro ukrajinské žáky, kteří budou mít nejlepší výsledky ve výuce
českého jazyka
 tento projekt se konal v letošním roce poprvé a s velkým úspěchem
 10 ukrajinských dětí v doprovodu jejich učitelky českého jazyka se zúčastnili spolu
s českými dětmi pobytu na letním táboře u Nové Říše
Výtvarná soutěž pro děti ze Zakarpatí
 téma „Můj rodný kraj“
 o účast v soutěži byl ze strany zakarpatských škol a dětí velký zájem
 obrázky jsou vystaveny v PAUDINu v Užhorodě (=středisko volného času a zájmových
kroužků)
 v příštím roce budou obrázky vystaveny v sídle Kraje Vysočina (budova B)
Předání gynekologického a stomatologického křesla
 předání gynekologického a stomatologického křesla pro ambulanci ve Strymbě,
Rachivský okres
Přejmenování ulic
 na počest spolupráce budou v Mukačevu na základě schválení jejich zastupitelstva
přejmenovány dvě ulice – Pelhřimovská a Vysočinská
Spolupráce s ostatními kraji
Ve spolupráci s Krajem Vysočina realizovaly v Zakarpatí svoje investiční projekty také
Pardubický kraj, Zlínský kraj a Moravskoslezský kraj.
Návštěva ministra zahraničních věcí v Užhorodě
Ve dnech 29. a 30. 10. 2014 navštívil náš partnerský region ministr zahraničních věcí České
republiky pan Lubomír Zaorálek. V rámci své návštěvy pan ministr otevřel nový honorární
konzulát České republiky v ukrajinském Užhorodu. Novým honorárním konzulem ČR
v Užhorodě je pan Otto Kovčar.
Dále se zúčastnil recepce ke státnímu svátku ČR a setkal se s krajany ze Zakarpatí.
Pan ministr reflektoval návrhy Kraje Vysočina a do svého programu zařadil také návštěvu
Masarykovy školy v Užhorodě, kde mu děti předvedly znalost českého jazyka, a také si pan
ministr prohlédl rekonstruovaný park T. G. Masaryka, kde položil věnce k bustě pana prezidenta.
Pana ministra při jeho návštěva doprovázeli společně oba nejvyšší představitelé Zakarpatí na
úrovni samosprávy a státní správy. Ivan Ivanovyč Baloha před panem ministrem
veřejně vyzdvihnul spolupráci mezi našimi regiony, která by mohla být vzorem pro spolupráci na
státní úrovni. Rovněž také připomněl, co vše bylo v rámci spolupráci Vysočina a Zakarpatí pro
lidi uděláno.
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Humanitární dar
Ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava připravujeme poskytnutí humanitárního daru
Zakarpatské oblasti Ukrajiny – vyřazené ale plně funkční školní lavice, židle, vybavení do škol a
mateřských školek. V roce 2014 proběhla příprava dokumentace a projednání v komisi
Ministerstva sociálních věcí Ukrajiny, samotný dovoz humanitárního daru proběhne začátkem
roku 2015.
Projekty v hospodářském sektoru
 Účast Kraje Vysočina na podnikatelském fóru v Užhorodě (18. – 20. 9. 2014)
 Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 Úspěšné proniknutí některých našich podnikatelů na ukrajinský trh.
Spolupráce mezi organizacemi
 Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
 Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj
Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny – Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov
pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro
mentálně postižené ve Vilšanech.
 Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.
 Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
 Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
 Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
Spolupráce mezi městy
 Podpora partnerské spolupráce mezi městy Jihlavy-Užhorod, Mukačevo-Pelhřimov.
Spolupráce s Československou obcí legionářskou
 Spolupráce s Československou obcí legionářskou na přípravě a realizaci výstavy
o československých legiích
Spolupráce s ambasádami
 Spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny
v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České
republiky v Kyjevě.
Zahájení prvního školního dne v Užhorodě
 Radní Kraje Vysočina paní Marie Kružíková v rámci partnerské spolupráce našich krajů
zahájila první školní den v Užhorodě v Masarykově škole.
Předání učebnic
 Kraj Vysočina předal učebnice českého jazyka Masarykově škole v Užhorodě na
podporu výuky.
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Dar Ústavu pro jazyk český
Ústav pro jazyk český zdarma věnoval odborné jazykové publikace na podporu výuky českého
jazyka na Katedře bohemistiky Užhorodské státní univerzity.
Český dům
V roce 2014 začaly probíhat diskuse o možnosti zřízení Českého domu v Užhorodě. Kraj
Vysočina měl možnost prohlédnout si případné prostory. V tuto chvíli se čeká, až ukrajinská
strana dodá konkrétní podklady (rozměry, kalkulace, návrh na využití apod.), které budou
předány Ministerstvu zahraničních věcí ČR.
Spolupráce s českými krajanskými spolky
 Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského),
pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.
Plány na rok 2015
 Pokračovat v realizaci investičních projektů.
 Pokračovat v realizaci opakujících se měkkých projektů (Letní žurnalistická škola, tábory
pro děti apod.)
 Pokračovat ve spolupráci s krajanskými spolky.
 Ukrajinská strana požádala Kraj Vysočina o předání praktických zkušeností v oblasti
lesního a vodního hospodářství. Bude zorganizován cca týdenní seminář v Kraji
Vysočina pro vybrané ukrajinské pracovníky, kde se seznámí v praxi s hospodařením,
technologiemi, apod. Zakarpatskou oblast Ukrajiny také trápí problematika nedostatku
čisté pitné vody (do budoucna nutnost vyřešení čističek apod.).
 Bude realizována pracovní cesta členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatí prohlídka projektů spolupráce.
Financování společných projektů
 Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je
tedy ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů –
Zakarpatské oblasti Ukrajiny i Kraje Vysočina.
 Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci
české, ukrajinské a anglické na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových
stránkách dobročinného fondu ViZa, tj. www.fondviza.cz.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, OSH, tel.: 564 602 152.

E. Spolupráce Kraje Vysočina s MINSKOU OBLASTÍ
V dubnu 2014 navštívila Kraj Vysočina delegace z Minské oblasti Běloruska (o této skutečnosti
informoval hejtman Kraje Vysočina na zasedání ZK v červnu 2014). Na základě výsledků této
návštěvy, dále také na základě doporučení ze strany MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Bělorusku,
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se uskutečnila pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina do Minské oblasti v termínu 22. až 25. 7.
2014. Na základě pověření pana hejtmana se výše uvedené cesty účastnily tyto osoby:
 Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina,
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina,
 Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana, koordinátorka spolupráce.
Cílem přípravné pracovní cesty bylo zejména:
 informativní setkání k možnostem hospodářské spolupráce (jednání se zástupci
hospodářské komory nebo obdobných institucí, návštěva podniků)
 získání informací o fungování veřejného sektoru v Bělorusku, především systému
školství a zdravotnictví v Bělorusku
 příprava podzimního setkání zástupců obou regionů na nejvyšší úrovni s předpokladem
formálního potvrzení navázání spolupráce (podpis memoranda o spolupráci) – v případě,
že bude k takovému kroku mandát od Zastupitelstva Kraje Vysočina),
 diskuse a příprava obsahu a textu memoranda o spolupráci.
Zápis z výše uvedené pracovní cesty byl pro informaci rozeslán formou e-mailu všem členům
Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 5/2014 dne 9. 9. 2014 rozhodlo uzavřít
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina (Česká republika) a Minskou oblastí
(Bělorusko) – usnesení č. 0370/05/2014/ZK.
Obsahem Memoranda o spolupráce je:
 prohloubení dobrých vztahů, rozvoj dlouhodobých a vzájemně výhodných kontaktů mezi
oběma stranami.
 součinnost při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty Minské oblasti
Běloruské republiky a Krajem Vysočina České republiky za účelem stimulace vzájemně
výhodné spolupráce, se zvláštním důrazem na otázky výrobní kooperace a zakládání
společných podniků.
 podpora hospodářským subjektům provádějícím hospodářskou spolupráci nejrůznější
formou, mimo jiné vývojem a realizací společných účelových programů a projektů,
rozvojem investiční spolupráce, konáním veletržních a výstavních akcí.
 výměna informací v otázkách podnikání, zahraničních investic a dalších otázkách
společného zájmu.
 podpora příznivých podmínek pro uskutečňování obchodně hospodářské
a vědeckotechnické spolupráce hospodářských subjektů.
 smluvní stany budou vytvářet a prohlubovat vztahy v těchto oblastech:
o spolupráce v oblasti zdravotnictví (předávání a výměna zkušeností, možnost stáží
v zařízeních, seznámení s fungování zdravotnické záchranné služby),
o spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
o výměna zkušeností v oblasti energetiky,
o spolupráce v oblasti kultury.
Dne 26. 9. 2014 bylo v Minsku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina
(Česká republika) a Minskou oblastí (Bělorusko). K tomuto došlo při setkání nejvyšších
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představitelů obou regionů: Semjon Borisovič Šapiro, předseda Minského oblastního výkonného
výboru a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
Podpisu Memoranda se osobně účastnili také oba velvyslanci: Milan Ekert, velvyslanec České
republiky v Bělorusku, a Vasilij Michajlovič Markovič, velvyslanec Běloruska v České republice.
Kraj Vysočina byl při této pracovní cestě zastoupený panem hejtmanem Jiřím Běhounkem, členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina Janem Slámečkou a Miroslavem Houškou, a ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina Zdeňkem Kadlecem.
Podnikatelský sektor zde reprezentovaly 3 firmy: Pacovské strojírny, TTS ENERGO a DUP
Družstvo Pelhřimov, přičemž ředitel firmy TTS ENERGO pan Richard Horký je zároveň
místopředsedou Krajské hospodářské komory.
Součástí návštěvy bylo pro podnikatele seznámení s podmínkami obchodní spolupráce
v Bělorusku, bilaterální jednání a návštěva několika firem, pro představitele kraje pak návštěva
zdravotnických a školských zařízení, seznámení se se systémem fungování veřejné správy
v Bělorusku.
Běloruská strana také projevila velký zájem o systém fungování zdravotnické záchranné služby
v Kraji Vysočina. Pan hejtman zde tento systém prezentoval.
Jako velmi nadějná se pro spolupráci jeví také oblast zemědělství. Minská oblast je
zemědělským regionem zaměřeným zejména na pěstování brambor, ocenili by tedy výměnu
zkušeností v oblasti pěstitelství a šlechtění.
Otevírá se také možnost spolupráce v oblasti školství – Kraj Vysočina zřizuje unikátní
středoškolský obor Energetik, který je pro běloruskou stranu zajímavý zejména tím, že se zde
v současné době buduje jaderná elektrárna, a je tedy třeba řešit otázku vzdělávání lidských
zdrojů, dále pak možnost spolupráce v oblasti sportu a práce s mládeží (sportovní utkání, dětské
tábory apod.). V oblasti kultury pak možnost výstav umělců z obou regionů, a zapomenout
nesmíme také na spolupráci hasičů, neboť v této oblasti má běloruská strana vynikající výsledky
v světových mistrovstvích v požárním sportu.
Partnerství s Minskou oblastí (Bělorusko) bude rozvíjeno především na hospodářském základě.
Jde o rychle se rozvíjející, perspektivní region a o zajímavý trh a zajímavé příležitosti pro naše
podniky. Již po dvou našich návštěvách se rýsují konkrétní projekty značných finančních
objemů. Partnerství s Minskou oblastí může pomoci našim firmám dostat se na trhy celní unie
Bělorusko-Rusko-Kazachstán. Spolupráce může mít značný přesah a politický význam,
v současné době se mění vnitřní klima v Bělorusku i u nás (v celé Evropské unii) a mění se tak i
pohledy na možnou spolupráci, na korekce systémů řízení států a veřejné správy atd. Na
partnerství participují oba státy prostřednictvím svých regionálních orgánů i prostřednictvím
obou velvyslanectví, vývoj je sledován a aktivita podporována Ministerstvem zahraničních věcí.
Ve středu 3. 12. 2014 se uskutečnil v sídle Kraje Vysočina pod záštitou náměstka hejtmana
Vladimíra Novotného pracovní seminář pro zájemce z řad podnikatelů na téma „EXPORT DO
BĚLORUSKA: POTENCIÁL A RIZIKA“. Vystoupili zde zástupci Velvyslanectví Běloruska
v České republice, kteří prezentovali možnosti a podmínky pro proniknutí českých firem na
běloruský trh a spolupráci s běloruskými firmami. Sberbank, která je hlavní bankou Kraje
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Vysočina a rovněž je velmi aktivně zastoupena v Bělorusku, přítomné zástupce firem
informovala o možnostech pomoci a podpory pro české podnikatele, kteří by měli zájem o tento
trh, a představila jim svoji nabídku.
Jedním za dalších konkrétních projektů bylo uskutečnění odborné stáže pro 5 běloruských
zástupců v oblasti zdravotnictví (ředitelé ZZS, nemocnic, vedoucí odborných lékařských
pracovišť v Minské oblasti). Stáže proběhli ve zdravotnických zařízeních kraje, kde se běloruští
kolegové mohli seznámit se systémem fungování zdravotnictví a záchranné služby v regionu.
Tyto zkušenosti budou moci využít při transformaci zdravotnictví, která tento region v nejbližší
budoucnosti čeká.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České republice
(Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).
Do příštího roku bychom rádi pokračovali v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně
pomoci se zprostředkováním kontaktů a informací.
Dále bychom se s pomocí projektu „Mosty“ (finanční nástroj EU), jehož vyhlášení se na rok 2015
připravuje, rádi zapojili do výměn zkušeností v různých oblastech (zdravotnictví, školství apod.),
které budou z tohoto projektu finančně podporovány.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, OSH, tel.: 564 602 152.

F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI (CHU-PEJ)
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014.


China Investment Forum – ve dnech 28. – 29. srpna se na Pražském hradě účastnili
Čínského investičního fóra hejtman J. Běhounek, náměstek hejtmana L. Joukl, radní pro
oblast školství J. Fialová a radní pro oblast regionálního rozvoje M. Hyský. Spolu s nimi také
zástupci firem, které mají sídlo na Vysočině. Program fóra nezahrnoval pouze panelové
diskuze, ale zejména bilaterální jednání politických delegací a podnikatelských subjektů.
Zástupci kraje se sešli s delegací z provincií Hubei a Liaoning. Na pražské setkání navázala
30. srpna krátká pracovní cesta zástupců provincie Hubei na Vysočinu, kde navštívili
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, Nemocnici Jihlava a na letišti v Henčově
měli možnost prohlédnout si ultralehká letadla.



Návštěva guvernéra Wang Guoshenga – dne 30. října 2014 navštívil Kraj Vysočina
guvernér provincie Hubei – mimo oficiální přijetí hejtmanem kraje J. Běhounkem a členy
rady, se guvernér zúčastnil česko-čínského podnikatelského fóra, navštívil společnost
Jihlavan Airplanes, která zahájila spolupráci s čínským regionem a navštívil též Baziliku sv.
Prokopa v Třebíči a Zámek Třebíč.



Česko-čínské podnikatelské fórum na Vysočině – dne 30. října proběhlo v prostorách
krajského úřadu za účasti 84 zástupců čínské strany a 56 zástupců české strany
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podnikatelské fórum, v jehož průběhu se představili firmy z Vysočiny i z provincie Hubei.
Diskuze k možnostem podnikatelských aktivit v obou zemích pokračovala i v průběhu
odpoledne, kdy byl pro čínskou stranu připraven program formou návštěv firem na Vysočině
a představením podnikatelských možností.
Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel.: 564 602 337.

3. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu byla slavnostně otevřena v říjnu 2007, avšak prakticky
zahájila svoji činnost v lednu roku 2008. V letech 2008 – 2009 zastoupení fungovalo ve formě
stálé, tzn., že zástupce kraje pobýval v Bruselu trvale.
Důvodem pro založení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních a
dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji využít. Jedním z
důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci s
mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli Předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a
pracovních setkání.
V listopadu 2009 došlo společně s personálními změnami také ke změně formy stálého
zastoupení na tzv. zastoupení nestálé. Změna formy zastoupení v Bruselu souvisela jak
s tehdejší ekonomickou situací, tak se snahou zefektivnit fungování kanceláře.
Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibližně jednou za měsíc plnit zadané úkoly, vyřizovat
aktuální záležitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí.
Od 1. března 2014 je nestálým zástupcem Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála, který současně
pracuje na úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje
Vysočina.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se celoročně zaměřuje na sběr informací o aktuálním dění
v EU, o činnosti institucí EU a dalších regionů zastoupených v Bruselu. Soustřeďuje
a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších
programech finanční podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám. Získává
a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU. Informuje evropské instituce o
pozicích Kraje Vysočina v oblasti regionální politiky. Prezentuje Kraj Vysočina, spolupracuje při
pořádání prezentačních akcí organizovaných společně s dalšími regionálními zastoupeními.
Kancelář slouží k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony a významným
způsobem se podílí na vytváření kontaktů s různými subjekty působícími v Bruselu. Monitoruje
a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů. Navazuje kontakty, udržuje je
a spolupracuje s regiony ČR a dalšími regiony EU při prosazování společných zájmů (především
v oblasti regionální politiky EU). Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis
regionálním i komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich
jednáních v Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Zabezpečuje technickou a administrativní
pomoc dalším regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
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Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese
Rue du Commerce 20/22, 1000 Brusel.














Navázání kontaktů v Bruselu: Zástupce Kraje Vysočina navázal v roce 2014 osobní
kontakty se zástupci řady subjektů působících v Bruselu včetně všech českých krajů a
zahraničních partnerských regionů, které mají zastoupení v Bruselu, některých
pracovníků Stálého zastoupení ČR při EU v čele s velvyslancem Jakubem Dürrem,
s Českým centrem v Bruselu, s některými nově zvolenými českými poslanci Evropského
parlamentu, a se zástupci dalších subjektů z regionů řady evropských zemí, zejména při
přípravě konkrétních akcí.
Pracovní stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu:
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí od roku 2012 pracovní stáže v kanceláři
Kraje Vysočina v Bruselu. Stáže jsou tříměsíční, hrazené z evropského programu
Erasmus a Erasmus +. V roce 2014 se v Bruselu vystřídali celkem tři stážisté, a to dva
z Vysoké školy polytechnické Jihlava a jeden z Metropolitní univerzity Praha. Stážisté
působí v kanceláři v Bruselu trvale a zajišťují tak kontinuitu zastoupení.
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu: Ve dnech
31. ledna – 8. února 2014 zorganizovalo zastoupení ve spolupráci s městem Jihlava,
Českým centrem v Bruselu a kinem Nova druhý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava. Festival se uskutečnil v kině Nova v Bruselu a byl
přehlídkou nejlepších filmů z jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Akce se konala
pod záštitou hejtmana Jiřího Běhounka.
Studijní cesta do Štýrska: Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu ve spolupráci s
odborem životního prostředí KrÚ a dalšími partnery uspořádalo v roce 2013 mezinárodní
konferenci na téma Komunální odpady v praxi. Jedním z výstupů této konference byla
studijní cesta do Štýrska ve dnech 12. – 14. února 2014 s cílem představení odpadového
hospodářství. Cesta byla připravena ve spolupráci OSH a OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina a
Sdružení obcí Vysočiny, cesty se zúčastnil radní Kraje Vysočina a zástupce EAV.
Zapojení Kraje Vysočina do organizace Czech Street Party 2014 v Bruselu:
Zastoupení Kraje Vysočina se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech Street
Party, která proběhla již poosmé dne 13. června 2014 v ulici Rue Caroly v Bruselu. Na
akci hrají české rockové kapely a české kraje mají příležitost pro svoji všestrannou
prezentaci. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí, které se zúčastnily
asi čtyři tisícovky diváků.
Pomoc při projednání žádosti o získání evropského Chráněného zeměpisného
označení „Brambory z Vysočiny“: Sdružení pěstitelů a zpracovatelů brambor
z Vysočiny se obrátilo na Kraj Vysočina a na jeho zastoupení v Bruselu s žádostí o
pomoc při vyjednávání za účelem získání Chráněného zeměpisného označení Evropské
komise „Brambory z Vysočiny“. Kraj Vysočina v této věci spolupracuje s poslancem
Evropského parlamentu RNDr. Pavlem Pocem. Tento proces bude pokračovat v roce
2015.
Open Days v Bruselu: Belgická metropole hostila 6. až 9. října 2014 již dvanáctý ročník
akce Open Days - Evropského týdne regionů a měst. Do Bruselu přijelo na šest tisíc
reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na více než stovce
seminářů sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Zastoupení Kraje
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Vysočina spoluorganizovalo seminář s názvem Řešení nerovností ve zdraví – jak se
vypořádat s demografickou výzvou, kde s prezentací aktuálně řešených problémů
vystoupila vedoucí odboru zdravotnictví Soňa Měrtlová.
Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina v neziskovém sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
(EUREGHA): V průběhu roku 2014 koordinovala kancelář aktivity v rámci členství Kraje
Vysočina v organizaci EUREGHA. Zástupci odboru zdravotnictví Kraje Vysočina byli
pravidelně informováni o zdravotnických záležitostech, které se aktuálně řešily na
evropské úrovni, a obdrželi některé nabídky na partnerství. Dne 17. a 18. února 2014 se
vedoucí odboru zdravotnictví Soňa Měrtlová zúčastnila studijní cesty do Newcastlu, která
byla zaměřena na efektivní péči o starší osoby s využitím ICT. Radní pro oblast
regionálního rozvoje pan Martin Hyský se setkal s partnery z uskupení EUREGHA
během oběda na vysoké úrovni, který proběhl dne 2 prosince 2014. Toto setkání bylo
součástí konference na vysoké úrovni, jejímž nosným tématem byla integrovaná péče.
V rámci projektu Health Equity 2020 týkající se rovnosti ve zdravotnictví se uskutečnily tři
workshopy, které navazovaly na první setkání, které se uskutečnilo v Lodži (PL) v říjnu
roku 2013. Těchto workshopů se účastnila vedoucí odboru zdravotnictví Soňa Měrtlová a
proběhly v únoru 2014 ve Staré Zagoře (Bulharsko), v červnu 2014 v Moravských
Toplicích (Slovinsko) a v prosinci 2014 v Bruselu. Cílem tohoto projektu je vytvoření
akčního plánu zaměřeného na řešení nerovností v oblasti zdraví. Vzhledem k aktivní a
úspěšné účasti našeho kraje v tomto partnerství byl kraj osloven k účasti se
zdravotnickými tématy na Open Days 2014 v Bruselu.

Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

4. Spolupráce v rámci nadregionálních uskupení
 Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
Dne 30. června 2012 byl založen Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV), jehož členy jsou:
 Německo: Region Dolní Bavorsko, Region Horní Falc, okres Altötting (součásti
Svobodné země Bavorsko)
 Rakousko: Spolková země Horní Rakousko, Spolková země Dolní Rakousko
(části Waldviertel a Mostviertel)
 Česká republika: Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina
Dne 9. 12. 2014 usnesením č. 2273/37/2014/RK vzala Rada Kraje Vysočina na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2014 (Rada kraje bere
na vědom informace o činnosti Evropského regionu Dunaj Vltava v roce 2014 dle materiálu
RK-37-2014-21).
Pro ucelenost tohoto materiálu (spolupráce v rámci nadnárodních uskupení) jsou v této
příloze uvedeny jen ty nejdůležitější informace o aktivitách ERDV v roce 2014:
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 Dokument Překážky v realizaci projektů EÚS/INTERREG v oblasti ERDV:
V březnu 2014 bylo vypracováno společné stanovisko všech znalostních platforem ERDV k
překážkám v realizaci projektů z různých dotačních programů nadnárodní spolupráce v
prostoru ERDV. S tímto stanoviskem ERDV byly obeznámeny jednotlivé řídící orgány
operačních programů k možnému zlepšení nastavení pravidel pro příjemce především v
kontextu přípravy nových programů nadnárodní spolupráce 2014 – 2020.
 Studentská soutěž Představ Evropský region Dunaj-Vltava aneb co se změnilo 25
let po pádu železné opony: V rámci znalostní platformy Pracovní trh, kterou v ERDV
garantuje Kraj Vysočina, byla pro studenty SŠ v ERDV připravena soutěž Představ Evropský
region Dunaj - Vltava aneb co se změnilo 25 let po pádu železné opony. Soutěž probíhala
dvoukolově, tj. regionální kolo a mezinárodní kolo. Uzávěrka podání příspěvků byla
stanovena na polovinu září 2014, v každém regionu ERDV byly vybrány tři nejlepší příspěvky
v regionálním kole, které postoupily do kola mezinárodního. O výsledcích mezinárodního kola
rozhodla odborná mezinárodní komise a výsledky byly slavnostně vyhlášeny 5. 11. 2014 v
Jihlavě, kterého se účastnilo více jak 100 studentů a pedagogů ze SŠ v ERDV.
 Strategické záměry v oblasti dopravy: V rámci znalostní platformy ERDV Mobilita,
dostupnost a doprava byly vypracovány do ucelené přehledové zprávy za jednotlivé regiony
projektové fiše, které definují strategické záměry ve střednědobém a dlouhodobém časovém
horizontu v oblasti dopravní infrastruktury a veřejné hromadné dopravy v prostoru ERDV. Z
těchto připravených záměrů budou např. připravovány projekty k podpoře v nových
operačních programech přeshraničních spoluprací na rakousko-německo-české hranici, které
ponesou statut strategických projektů ERDV. Rovněž bude tato strategie a rozvojové priority
představeny na jednání ministrů dopravy z Německa, Rakouska a České republiky v březnu
2015 se zástupci ERDV, které je v současné době intenzivně připravováno.
 Nabídka letních brigád v ERDV: V rámci znalostní platformy Pracovní trh, kterou v
ERDV garantuje Kraj Vysočina, byla realizována aktivita Nabídka letních brigád v ERDV. Ve
spolupráci s partnerskými regiony ERDV byly osloveny firmy v území ERDV k nabídce letních
brigád na tomto území především i s akcentem možného působení vysokoškolských studentů
ve firmách, které působí v jiné zemi, než ze které pochází student. Zájem o tuto platformu
projevily německé firmy, zájem ze strany českých a rakouských firem byl menší. Mezi
konkrétní nabídky patřily např. letní brigády ve firmách v Bavorsku: Bavaria Klinik Freyung
GmbH & Co. KG, Freyung; DE software & control GmbH, Dingolfing a MODEHAUS
GARHAMMER GMBH, Waldkirchen.
 Česko-německý a německo-český kapesní slovník ERDV: V roce 2014 vydal ERDV
Česko-německý a německo-český kapesní slovník s cílem podpory výuky německého a
českého jazyka na německo-rakousko-českých hranicích. Slovník byl distribuován dle
požadavků jednotlivých žadatelů na školy k využití při výuce jazyků. Slovník je doplněn
informacemi o regionech v ERDV.
 Pexeso ve čtyřech verzích: pro děti (CZ,DE) a pro dospělé (CZ,DE): V srpnu 2014 v
rámci podpory výuky německého a českého jazyka na německo-rakousko-českých hranicích
byla vydána jako propagační předměty ERDV pexesa, která byla např. pro nejmenší
nabídnuta k využití v mateřských školách v regionech ERDV. Druhé pexeso pro všechny
členy rodiny hravou formou přibližuje přírodní krásy a kulturní památky všech sedmi
partnerských regionů ERDV.
Brožura ERDV Průvodce vysokých škol: V rámci znalostní platformy Vysoké školy ERDV
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vznikla v listopadu 2014 brožura ERDV Průvodce vysokých škol. Tato brožura, která
poskytuje ucelenou nabídku studijních oborů VŠ v rámci ERDV, bude distribuována do všech
SŠ v regionech ERDV Mimo to má brožura sloužit také k poznání nabídky mezi jednotlivými
VŠ v ERDV s cílem podnítit jejich možnou spolupráci při výměnných studijních pobytech.
V roce 2014 předsedal ERDV německý region Horní Falc, v lednu 2015 převezme od tohoto
regionu předsednictví Plzeňský kraj. Stejně jako v minulém roce, tak i v roce 2014 pracovalo
v rámci ERDV 7 znalostních platforem, více viz materiál RK-37-2014-21.
 European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové

sdružení Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za
zdravotní péči
Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA.
Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální zdravotnické a
nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti
zdravotní péče, upozorňovat instituce Evropské unie na specifické výzvy, kterým regiony čelí
a v neposlední řadě ovlivňovat tvorbu evropské politiky v této oblasti. Roční členský poplatek
je ve výši 5 000 EUR. V současné době jsou členy sdružení tyto regiony: Dolní Rakousko,
Flandry, Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region
Languedoc-Roussillon, italské regiony Veneto a Emilia-Romagna, polský region Podlaskie
Region, španělské Katalánsko, švédské regiony Skåne a Västra Götalandsregionen a
anglické regiony East of England a uskupení North of England EU Health Partnership. Aktivity
v rámci EUREGHA za rok 2014 jsou popsány v kapitole 3. Zastoupení Kraje Vysočina
v Bruselu.

 Institut regionů Evropy (IRE)
Kraj Vysočina byl v roce 2013 osloven s nabídkou členství v Institutu evropských regionů,
neziskovou organizací, která se zabývá spolupráci s regiony, městy a korporacemi v Evropě.
Cílem je intenzivní přeshraniční spolupráce a trvale udržitelný ekonomický rozvoj Evropy.
Jednou z aktivit je konference evropských měst a regionů. Již 10. ročníku této konference,
která se konala ve dnech 28. – 30. září 2014 ve Vídni a jejím tématem bylo „Evropa 2050 –
Přeplněné metropole – prázdný venkov?“ se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro regionální
rozvoj Martin Hyský. Radní Martin Hyský je průběžně informován o aktivitách IRE.
IRE (www.institut-ire.eu) je neziskovou organizací zastřešující regiony a samosprávy v
Evropě i mimo Evropskou unii, která byla založena v roce 2004 hejtmanem spolkové země
Salzburg Franzem Schausbergerem. V současné době je členem 71 regionálních a lokálních
subjektů z 18 zemí Evropy. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0475/06/2013/ZK
rozhodlo podat přihlášku k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové
organizaci Institut regionů Evropy a Kraj Vysočina se stal členem.
IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a spolupráci s regiony zejména v oblasti
střední, východní a jihovýchodní Evropy.
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Zpracovali: Iveta Fryšová, ORR, tel. 564 602 546; Kateřina Smejkalová, OZ, tel. 564
602 457; Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Spolupráce se Spolkovou republikou Německo








Výstava českých a německých betlémů v Heimatmuseu Weissenhorn – v termínu
od 29. listopadu 2014 do 1. února 2015 proběhla v Heimatmuseum Weissenhorn v okrese
Neu-Ulm výstava českých a německých betlémů. Za českou stranu přispělo ze svých
sbírek Muzeum Vysočiny Třebíč osmi betlémy.
Přednáška pro studenty německého Gymnázia Geseke – dne 22. května 2014 se na
Krajském úřadě Kraje Vysočina konala informativní přednáška o fungování Kraje Vysočina
a jeho samosprávy pro skupinku německých studentů, účastníků výměnného pobytu
pořádaného Gymnáziem Jihlava. Gymnázium v Geseke je partnerskou školou Gymnázia
Jihlava od roku 1993.
Podpis společné deklarace na podporu výuky německého jazyka v Kraji Vysočina –
dne 11. června 2014 byla v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina za účasti radní pro
školství J. Fialové a zástupců Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže
Tandem, Goethe Institutu, Česko - německého fondu budoucnosti a hlavního iniciátora
podpisu deklarace organizace Vysočina Education slavnostně podepsána Společná
deklarace na podporu výuky německého jazyka v Kraji Vysočina. Součástí setkání byla
také prezentace výsledků vzájemné spolupráce a činností partnerských institucí, které
podporují německý jazyk, nebo jiné vzdělávací aktivity s němčinou související. Cílem
deklarace je podpořit výuku německého jazyka a vzdělávací aktivity, které s němčinou
souvisí.
Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi mnoha středními školami. Nejstarší partnerství trvá již od roku 1972 a to mezi
Gymnáziem Bystřice nad Pernštejnem a Gymnáziem Julia Mottelera v Crimmitschau.
Naopak nejnovější partnerství bylo navázáno v roce 2013 a to mezi Gymnáziem Třebíč
a St. Leonhard Gymnasium v Aachen.
Mimořádně úspěšná spolupráce probíhá mezi Gymnáziem Jihlava a Gymnáziem
Mikoláše Koperníka ve Weissenhornu.
Další školou, která je v oblasti zahraniční spolupráce velice aktivní, je Obchodní
akademie, Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola služeb a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s Fachschule für Gesundheits- und
Krankenpflege v Mutlangenu.
Tuto spolupráci opakovaně finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti v Praze
a také Nemocnice ve Schwäbisch Gmünd. K nejvýznamnějším aktivitám patří například
vzájemné stáže – němečtí studenti se účastní 14-denních a týdenních stáží ve
zdravotnických a školských zařízeních v Jihlavě (Dětské centrum, ZŠ speciální Jihlava,
Domov seniorů, Domov pro seniory Lesnov) a také dvoudenní Soutěži první pomoci
v Mladých Bříštích v Kraji Vysočina. Čeští studenti absolvují měsíční odborné praxe
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v nemocnici ve Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd). Mezi
vyučujícími obou škol jsou vytvořeny dlouholeté osobní a přátelské vazby a spolupráce je
založena na osobním nadšení řady vyučujících obou škol.
Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel. 564 602 337.

Spolupráce s Finskem




Mezinárodní hokejová škola 2014 (IIHS 2014): Ve dnech 27. července – 3. srpna 2014
se ve finské Pirkkale uskutečnil čtvrtý ročník mezinárodní hokejové školy, kterého se
zúčastnilo 46 dětí a šest trenérů jak z Vysočiny, tak z oblasti kolem města Tampere ve
Finsku. Hokejovou školu zorganizoval HC Dukla Jihlava s podporou Kraje Vysočina.
Projekt Škola jako učící se organizace: V roce 2014 pokračoval společný česko-finský
projekt v programu Celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola jako učící se
organizace. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a městem Tampere byl
zahájen 1. srpna 2013 a je zaměřen na zvýšení kvality řízení škol a školních týmů
prostřednictvím vzdělávání a rozvoje vedoucích pedagogických pracovníků škol.

Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

Aktivity odboru informatiky
Odbor informatiky (OI) se v roce 2014 z hlediska mezinárodní spolupráce věnoval rozvíjení úzké
spolupráce s Tchaj-wanem, kde byly řešeny dohodnuté aktivity. Vzhledem k ukončenému
programovacímu období EU a probíhající přípravě na období nové byly nové možnosti
v mezinárodní spolupráci pouze monitorovány.
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
 Integrace objednávkového systému eAmbulance se systémem pro praktické lékaře MAX
 Rozvoj interaktivního elektronického průvodce PRUVODCE4U
 Pořízení systému chytrých kiosků pro účely propagace kraje
 Realizována studijní cesta zástupců Střední průmyslové školy Třebíč v oblasti využití ICT
pro měření spotřeby energií
V roce 2015 očekává OI možné podání žádostí o spolupráci na projektech v rámci EU, stejně
tak by OI rád dále rozvíjeli aktivity s tchaj-wanskými partnery.
Zpracoval: Václav Jáchim, OI, tel. 564 602 346.
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