Region Grand Est
Spolupráce Kraje Vysočina s regionem Grand Est navazuje na spolupráci s regionem ChampagneArdenne, která trvá od roku 2006 a projevuje se řadou společných aktivit zejména v oblastech
školství, kultury a sportu.
Základní údaje o kraji
Kraj vznikl 1. 1. 2016 na základě teritoriální reformy Francie, kterou se snížil počet regionů evropské
části Francie z 22 na 13, a to slučováním regionů do větších celků. Vznikl prostým sloučením
dosavadních regionů Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska.
Kraj Grand Est leží v severovýchodní části Francie a hraničí s Belgií, Lucemburskem, Německem
a Švýcarskem.
Kraj se skládá z 10 departementů, z toho dva jsou v Alsasku, čtyři v Champagne-Ardenne a čtyři
v Lotrinsku.
Celková rozloha kraje je 57 433 km².
Počet obyvatel kraje je 5 552 388, což činí 8,4 % obyvatel Francie (podle údajů z roku 2013).
Prezidentem kraje je od 4. ledna 2016 pan Philippe Richert, který byl do té doby předsedou regionální
rady Alsaska.
Hlavním a zároveň největším městem kraje je Štrasburk (asi 270 000 obyvatel), dalšími významnými
městy jsou Remeš (200 000 obyvatel), Mety, Mulhouse, Nancy, Troyes a Chalôns-en-Champagne.
Základní ekonomické údaje
Přibližně 80 % území regionu zahrnuje zemědělská půda a lesy. Proto se jedná o přední francouzský
region v zemědělské, potravinářské a dřevařské produkci.
Součet zahraničního obchodu Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska v roce 2014 činí z tohoto
regionu druhého největšího exportéra mezi novými francouzskými regiony.
Export: 58,1 miliard eur
Import: 55,2 miliard eur
Region zajišťuje 22 % francouzského vývozu do Německa (1. místo mezi fr. regiony) a 17 %
do Spojeného království (2. místo).









Podíl na vývozu Francie:
1. místo ve slévárenských výrobcích: 67 % z celkového vývozu Francie
1. místo v produkci nápojů: 29 %
1. místo ve strojírenství a průmyslové a zemědělské technice: 20 %
1. místo v zemědělských produktech: 16 %
2. místo v automobilovém průmyslu: 20 %
2. místo v metalurgických produktech: 19 %
2. místo ve farmaceutických produktech: 18 %



3. místo v chemických produktech: 15 %
Podle článku „Les 3 présidents de région veulent encourager les entreprises à exporter“, TV France 3
Champagne-Ardenne, 3. 7. 2015
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