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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 Grand Est (dříve 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 (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 (v roce 2016 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 52 tiskovými zprávami)
• Základní informace o partnerských regionech;
• Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
• Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
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 informace o zahraničních
partnerstvích škol zřizovaných Krajem Vysočina, ale ani tak není možné mít podrobný 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 v roce 2016 odbor sekretariátu hejtmana
v pořadí již čtvrtou putovní výstavu fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina.
Dlouhodobou aktivitou v oblasti propagace partnerských regionů a všeobecně zahraniční
spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů, které vystavujeme
v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u klientů nemocnic
i nemocničního personálu.
Jako podpůrný program a motivace pro zájemce o studium v zahraničí slouží Pravidla Rady
Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách
v partnerských regionech a Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování studijního
stipendia pro studium na zahraničních vysokých školách v partnerských regionech.
Účelem těchto pravidel je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina
resp. studenty z Kraje Vysočina studujících na vysokých školách v České republice 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.
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2. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se spolkovou 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). 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. Pracovní program pro roky 2014 – 2017
podepsali 16. ledna 2014 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 Region Tour. Historicky jde už o třetí společný pracovní program mezi přeshraničními
regiony.
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 23. listopadu 2016 v Lednici, pořádal ho Jihomoravský kraj.
Jednání tohoto koordinačního grémia se týkalo také možnosti rozšíření stávající spolupráce
formátu 3 + 1 tj (tři české kraje Jihomoravský, Jihočeský, Kraj Vysočina a jedné rakouské
spolkové země Dolní Rakousko) do formátu 6 + 2 (tj. tři výše uvedené české kraje a z rakouské
strany kromě Dolního Rakouska také Horní Rakousko a hlavní město Vídeň „+ 2“ jsou míněni
velvyslanci obou zemí). Tento navrhovaný formát vychází ze společného prohlášení s názvem
Sousedský dialog 2030, který byl projednán v Linci 21. srpna 2015, za účasti nejvyšších
představitelů všech výše uvedených stran.
Koordinačního grémia 23. listopadu 2016 se právě na základě plánovaného rozšíření zúčastnil
také velvyslanec ČR v Rakousku, zástupce velvyslanectví Rakouska v ČR i zástupci zemského
úřadu Horního Rakouska a Vídně. Proběhlo zhodnocení činnosti všech 13 - ti pracovních skupin
v roce 2016 a výhled jejich činnosti na příští rok. Byla podrobněji projednána forma budoucí
spolupráce a příprava nové smluvní dokumentace pro přeshraniční spolupráci po roce 2017, kdy
skončí platnost dosavadního Pracovního programu. Kraj Vysočina nabídl přípravu první verze
potřebných dokumentů.
Spolupráce mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní Rakousko
v rámci Pracovního programu na roky 2014-2017
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Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
Ve sledovaném období od zasedání Koordinačního grémia v Telči (Kraj Vysočina) 25. listopadu
2015 do zatím posledního zasedání Koordinačního grémia v Lednici dne 23. listopadu 2016 se
setkaly všechny skupiny s výjimkou pracovní skupiny č. 5 Věda (zde probíhala intenzivní emailová komunikace) a č. 6 Turistický ruch - tam se koordinátoři z českých krajů setkali na
výstavě Region Tour v lednu v Brně (v oblasti turistického ruchu se Kraj Vysočina s rakouskými
partnery a Jihočechy schází i na setkání v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava - skupiny
„Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu“ a „Cykloturistika“.

Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1. Vodní hospodářství:
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 s Dolním Rakouskem bohužel
společnou hranici, a nemá tedy ani žádnou působnost v řešení hraničních vod. Jednání
proběhlo 15. 9. 2016 v JMK, Baťův kanál. Byla také podána informace o schválení Národních
plánů povodí a zvládání povodňových rizik, kolegové byli obeznámeni např. se stávajícími a
připravovanými stavbami, které slouží k prodloužení splavnosti vodní cesty – tzv. „Baťova
kanálu“. V příštím roce je v plánu i výměna zkušeností se zavedením schválených dokumentů
v rámci plánování v oblasti vod do praxe při rozhodování vodoprávních úřadů a dalších institucí.
V r. 2017 bude jednání v Kraji Vysočina, navrhuje se též projednání problematiky sucha a
nedostatku podzemních vod.
2. Zemědělství a lesnictví:
V rámci setkání došlo k výměně zkušeností v oblasti zemědělství a lesnictví. Koordinátor
doporučuje se v budoucnu více zaměřit na témata lesního hospodářství a myslivosti, v oblasti
zemědělství pak na půdoochranné technologie a na odbyt zemědělské produkce. Jednání se
uskutečnilo v Dolním Rakousku dne 27. 4. 2016. V příštím roce jsou plánovaná dvě setkání, v
první polovině roku v JČK a v druhém pololetí pak v Kraji Vysočina. Je doporučeno prodiskutovat
podporu regionální produkce, možnosti diverzifikace zemědělských podniků a rozvoje venkova.
3. Ochrana přírody a životního prostředí:
Přínosem setkávání skupiny je výměna informací a kontaktů. V přípravě je projekt Cross-boarder
Habitat Network CZ-AZ (koridory divoké zvěře). 6. dubna 2016 se v sídle Kraje Vysočina v
Jihlavě uskutečnilo jednání pracovní skupiny. Jednalo se o věcnou výměnu zkušeností v oblasti
prevence vzniku odpadů ve formě Mezinárodní konference příkladů dobré praxe. Dalšími tématy
k projednání je otázka environmentálního vzdělávání a možnosti spolupráce na projektech
(čerpání prostředků z programů EU), Natura 2000, odpadové hospodářství (nakládání
s odpadem, energetické využití odpadů), ochrana klimatu, předcházení znečišťování ovzduší.
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4. Hospodářství:
Jednání proběhlo v Dolním Rakousku, v prvním pololetí 2017 bude hostitelem JČK.
Skupina spolupracuje na následujících společných tématech:
-

sdílení kontaktů a výměna informací o formě poskytování podpory mezi podnikateli
partnerských regionů a to i v návaznosti na regionální hospodářské komory a jejich
podpory pro podnikatele;

-

podpora rozvoje spolupráce na realizaci příhraničních projektů kofinancovaných z EU na
podporu malých a středních podniků v novém dotačním období;
výměna informací o aktuální legislativě, hospodářské politice, právních podmínkách či
omezeních a následně z toho vyplývající poradenství pro podnikatele.

-

Koordinátor skupiny se hodlá zaměřit na zkvalitnění spolupráce, výměnu informací o úspěšných
projektech, programech pro podnikatele a novinkách v oblasti legislativy, hospodářské politiky a
podmínkách pro podnikání v jednotlivých regionech. Aktuálně se hodnotí možnosti společných
projektů. Další jednání bude v JČK.
5. Věda:
V roce 2016 byla využívána mailová korespondence vzhledem k vytíženosti členů skupiny.
Zasedání skupiny se budou konat v návaznosti na potřebu projednat konkrétní formy spolupráce
při přípravě a realizaci projektů zahrnujících přeshraniční spolupráci.
Pracovní skupina spolupracuje na následujících společných tématech:
- pokračování a sdílení kontaktů a výměně informací o formě poskytování podpory
subjektům podílejícím se na rozvoji vědy a výzkumu;
- podpora rozvoje spolupráce na realizaci příhraničních projektů kofinancovaných z EU,
podpora projektů na sdílení výsledků výzkumu a jejich zavádění do praxe,
- výměna informací o úspěšné podpoře rozvoje vědy a výzkumu, o úspěšných projektech;
- výměna informací o aktuální legislativě, národní politice podpory vědy a výzkumu,
právních podmínkách či omezeních.
Stále platí soulad k maximalizaci podpory rozvoje spolupráce na realizaci příhraničních projektů
kofinancovaných z EU na podporu vědy a výzkumu. Aktuálně se monitorují zájmy a možnosti
výzkumných subjektů a univerzit s ohledem na přeshraniční spolupráci. Koordinátor skupiny vidí
prioritu v zajištění absorpční kapacity pro oblast vědy a výzkumu pro operační program AT-CZ
2014-2020. Příští setkání bude v Dolním Rakousku.
6. Turistický ruch:
Poslední jednání proběhlo v Brně v rámci veletrhu Region Tour 2016, kde však nebyli přítomni
zástupci Dolního Rakouska. Dalším tématem k projednávání bude program Interreg V-A. Příští
jednání této skupiny by mělo proběhnout v Jihočeském kraji. Zástupci Kraje Vysočina se v této
oblasti setkávají s Jihočeským krajem a rakouskými partnery i v rámci pracovních skupin
„Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu“ a „Cykloturistika“ v rámci ERDV.
7. Zdravotnictví a sociální oblast:
Jednání se konalo 21. 6. 2016 St. Pöltenu. Projednávanými tématy bylo:
- prohloubení spolupráce v oblasti zdravotnictví a sociální péče – hlavně neodkladná péče,
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realizace společného projektu v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká
republika (Společně ke zdraví – Dolní Rakousko, JMK a JČK),
- představení nových projektů jednotlivých regionů s možností zapojení
V příštím roce by mělo být jednání zaměřeno na prohloubení spolupráce, výměnu zkušeností a
na možnost zapojení do dalších projektů. Konkrétně by měl být realizován projekt – Společně ke
zdraví, který byl schválen 26. 7. 2016, v současné době probíhá realizace. Dalšími tématy jsou
spolupráce Zdravotnických záchranných služeb v akutních případech (uzavření rámcových smluv
o spolupráci ZZS, propojení SW operačních středisek, společná cvičení ZZS) a spolupráce
nemocnic v blízkosti hranic. Práce skupiny je hodnocena pozitivně. Příští jednání se uskuteční
v JČK.
-

8. Ochrana před katastrofami:
2. června 2016 proběhlo cvičení IZS Kraje Vysočina na Koněšínské pláži v Dalešicích.
12. října se uskutečnil workshop k problematice „blackout“ – organizátorem Jihočeský kraj.
25. října 2016 se konal seminář k problematice povodní a jejich řešení – organizátorem
Jihomoravský kraj. V únoru/březnu 2017 jsou plánovány návštěvy zařízení protipovodňové
ochrany na Dyji, Moravě a Lužnici – organizátoři Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj a Dolní
Rakousko. Na to by měla navázat společná mezinárodní protipovodňová cvičení. Přínos
spolupráce je v získávání dobré praxe v rámci blackoutu (výpadek v zásobování energií), řešení
povodní, navázání spolupráce a předání kontaktů konkrétních osob. 23. 11. 2016 proběhlo
setkání odborníků na téma ochrana před katastrofami v Centru protipožární a civilní obrany a
ochrany před katastrofami v Tullnu – organizátorem bylo Dolní Rakousko. Na přelomu měsíce
června a července 2017 se plánuje nácvik velkého lesního požáru v JČK s účastí partnerů.
9. Doprava:
Jednání pracovní skupiny se uskutečnilo 15. 6. 2016 v Jihlavě. Ve spolupráci všech subjektů
plus Horního Rakouska byl realizován projekt hodnocení potenciálu veřejné přeshraniční
dopravy. Na základě těchto výstupů je možné v rámci dotačního titulu OP AT-CZ 2014 – 2020
navázat na projekt „Dosažitelnost spojuje“. Jednou z aktivit tohoto projektu je provoz přeshraniční
autobusové linky na trase Telč – Raabs. S ohledem na provázanost oblasti dopravy a kultury v
rámci OP AT-CZ v rozpočtovém období EU 2014 - 2020 bude třeba zajistit užší spolupráci s
pracovními skupinami „Kultura“ a „Turistický ruch“. Kraj Vysočina má své priority zakotveny v
projektových fiších ERDV (stavby na trase Severojižního propojení Kraje Vysočina a na
komunikaci II/406 ve směru do Dolního Rakouska). Bylo podepsáno memorandum s Dolním
Rakouskem o spolupráci v oblasti dopravní infrastruktury. Další jednání bude v JČK.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Práce 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). Jednání se uskutečnilo 29. 11. 2016 v Kraji
Vysočina, partneři byli seznámeni s vydanými a účinnými ZÚR JMK. Další jednání bude v JČK.
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11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony:
Setkání bylo 29. 11. 2016 v Jihlavě, další bude opět společně se skupinou 10 v JČK. Přínosy –
zlepšující se koordinace práce regionálních subjektů z DR, KV, JČK a JMK vyplývající
z administrace Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ, především při konzultování
projektů přeshraniční spolupráce, které se projevuje na zvýšení kvality předkládaných
projektových záměrů. Fungující komunikace s implementačními orgány, revize nových
dokumentů, informování se o aktuálním vývoji a řešení problémů. V r. 2017 se předpokládá:
- pokračující vzájemná podpora při výměně informací důležitých pro implementaci
programu INTERREG V-A AT-CZ, prohlubování a udržování doposud velmi dobrých
vztahů a komunikace mezi regionálními subjekty D. Rakouska, Kraje Vysočina a krajů
Jihomoravského a Jihočeského,
- společná koordinace konzultací projektových záměrů,
- spolupráce s JČK, JMK, Zemí Horní Rakousko, Regionalmanagementem OÖ a
NÖ.Regional GmbH v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ, realizovaného v rámci
INTERREG V-A AT-CZ. Realizace dalších projektů se bude odvíjet od zbývající alokace
programu, která bude známa po nejbližším zasedání Monitorovacího výboru.
12. Kultura:
Setkání skupiny se uskutečnilo 25. 5. 2016 v Jihlavě. Na 1. čtvrtletí roku 2017 je plánováno
setkání v Českých Budějovicích. V současné době probíhá finalizace společného projektu
v rámci programu INTERREG V-A AT-CZ. Cílem projektu je prezentace a ochrana hmotného a
nehmotného kulturního dědictví, které je uchováno v paměťových institucích, zejména muzeích a
galeriích příhraničních regionů. Na základě navázané spolupráce se v roce 2016 uskutečnily
exkurze umělců a kulturních pracovníků v rámci akce Dny otevřených ateliérů na Vysočině.
Připravované jsou i další projekty v Kraji Vysočina - Centrum lidové tradiční kultury Třebíč a
Stamicův projekt. Došlo i k několika návštěvám pracovníků odboru kultury a kulturních organizací
v kulturních zařízeních v Dolním Rakousku. Spolupráce je hodnocena všemi partnery kladně.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport:
Společné zasedání pracovní skupiny se uskutečnilo v termínech 28. 4. 2016 v Brně a 30. 11.
2016 v Laa an der Thaya v Dolním Rakousku. Další jednání jsou plánována na duben/květen
2017 v Jihlavě.
Pokračuje zavedená a úspěšná spolupráce dolnorakouských a českých učitelů při organizaci
a metodickém vedení okresních a krajských kol olympiád v německém jazyce. Rakouští učitelé
každoročně zasedají v porotách olympiád a úspěšní účastníci olympiády se mohou bezplatně
účastnit Evropského literárního setkání mládeže (eljub) v Dolním Rakousku. Na podzim se
konala v Jihlavě úvodní konference k projektu BIG - Spolupráce v oblasti vzdělávání
v příhraničním regionu. Jednou součástí vzdělávacího projektu, jehož partnerem je Vysočina
Education, je i působení lektorky německého jazyka (rodilé mluvčí) na středních školách v Kraji
Vysočina.
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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: 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.
Zpracoval: Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338

Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci Programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika:
•

Connecting Regions AT-CZ (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. března 2016 – 31. prosince 2019.
Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi
subjekty z obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování společných strategií, jako
např. Strategie 2020, Podunajské strategie, Centrope, Eurorogion Dunaj-Vltava a
strategie jednotlivých regionů. Dalším cílem je zajistit lepší informovanost o Programu.
Partnery projektu jsou organizace na krajské úrovni, které mají dlouhodobé zkušenosti s
přeshraniční spoluprací. 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 AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. května 2016 – 31. prosince 2023.
V rámci projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji
Vysočina“ bude v Kraji Vysočina zajištěno financování odborného hodnocení kvality
podaných přeshraničních projektů do Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ
prostřednictvím odborných hodnotitelů nominovaných za Kraj Vysočina pro konkrétní
prioritní osu, resp. investiční prioritu. Stejné projekty jsou realizovány i v dalších krajích
zapojených do implementace programu (Jihočeský a Jihomoravský kraj). Účelem
projektu je zvýšení kvality projektových záměrů podpořených v rámci Programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika, které úspěšně prošly kontrolou
přijatelnosti.

•

BIG – Bildungskooperationen in der Grenzregion
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. března 2016 – 31. října 2019.
Hlavní výzvou pro tento projekt je znalost cizích jazyků a jiných kultur s cílem podpoření
sociální harmonizace a kulturní a psychologické integrace příhraničních regionů. Jde
v něm o přiblížení jazyku souseda. Projekt přispívá ke zvyšování kvality jazykověvzdělávací práce zaměřené na kompetence v celém příhraničním regionu (JMK, JČK,
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Vysočina, DR, HR, Vídeň). Na základě projektových aktivit budou například vytvořeny
vícejazyčné příručky a učební materiály vycházející z reálných životních situací a
napomáhající k usnadnění vzájemné komunikace mezi dětmi, žáky a dospělými.
Lektorka pro výuku NJ na SŠ, rodilá mluvčí, působí na SŠ Kraje Vysočina.
Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 562

Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:
Realizace projektu I-CULT kulturní spolupráce
Rok 2016 byl zejména ve znamení příprav nového přeshraničního projektu - spolupráce v oblasti
kultury, ale proběhla i realizace společných kulturních iniciativ započatých v minulosti:
V rámci přípravy nového společného projektu čtyř krajů (Kraj Vysočina, Dolní Rakousko, JČK
JMK) se uskutečnilo několik společných setkání českých a dolnorakouských pracovníků v oblasti
kultury a muzejní a galerijní práce. V Jihlavě se uskutečnilo jednání Pracovní skupiny Kultura,
jednalo se o připravovaném společném projektu I-CULT. Kraj Vysočina bude prioritně zastoupen
tématem Sklářství, společným tématem program Hranice. Došlo i na prezentaci aktivit některých
příspěvkových organizací Kraje Vysočina v oblasti kultury a na společnou návštěvu Oblastní
galerie Vysočiny v Jihlavě. Jednání se vedla o dalším rozvoji a budoucím směřování spolupráce
kulturních organizací, zejména muzeí a galerií v česko-rakouském příhraničí.
Spolupráce při realizaci Dnů otevřených ateliérů 2016:
Již po šesté se v Kraji Vysočina uskutečnily Dny otevřených ateliérů (DOA), jejichž myšlenka
uspořádání na Vysočině byla založena ve spolupráci s Dolním Rakouskem, které uspořádalo již
14. ročník. V rámci trvalé spolupráce regionů na přípravě a realizaci této ojedinělé akce byla
jejich příprava i v roce 2016 vzájemně koordinována a propagována. DOA na Vysočině a
v Dolním Rakousku se vzájemně prezentovaly na jednotlivých zahajovacích pořadech v Jihlavě
a v St. Pöltenu. Slavnostní otevření proběhlo v sídle Krajského úřadu 16. 9. 2016. Ve
víkendových dnech 1. a 2. října bylo otevřeno celkově na dvě stě ateliérů, dílen a uměleckých
škol, které navštívilo rekordních 11 tisíc návštěvníků. Tradičně největší zájem ze strany široké
veřejnosti, a to i ze zahraničí, byl o prohlídku sklářských provozů a dílen. Do akce se 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; výtvarné
workshopy a prezentace.
Lektorka německého jazyka
Na čtyřech středních školách v Kraji Vysočina působí od 1. 11. 2016 rodilá mluvčí Kristin Eckholt
jako lektorka německého jazyka. Vyučuje na několika středních školách v Kraji Vysočina.
Působení lektorky je součásti projetu BIG, který je financován z prostředků EU. Lektorka
spolupracuje s příspěvkovou organizací Vysočina Education, s níž pořádá semináře pro učitele
německého jazyka a díky níž měla možnost setkat se s učiteli a studenty dalších středních škol.
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Soutěž první pomoci v Dolním Rakousku
6 žáků a 2 vyučující Střední zdravotnické školy Jihlava se zúčastnili Soutěže první pomoci
v Badenu v Dolním Rakousku, kterou organizoval dolnorakouský Červený kříž.
Kadeřnická soutěž „Otevřené Mistrovství Dolního Rakouska St. Pölten 2016“
V březnu se 6 žákyň oboru kadeřník se pod vedením učitelek odborného výcviku Střední
odborné školy služeb Jihlava zúčastnilo kadeřnické soutěže, kde úspěšně reprezentovali svoji
školu.
Odborná exkurze Střední zdravotnické školy Jihlava v nemocnici a zdrav. škole Horn
V dubnu se 40 žáků 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent a 3 vyučující seznámili s prací
v nemocnici a zdravotnické škole Horn.
Odborná exkurze Střední zdravotnické školy Jihlava v centrále Rotes Kreuz Zwettl
V květnu se uskutečnila cesta studentů Střední zdravotnické školy Jihlava do Dolního Rakouska.
Účastníci se seznámili se systémem fungování integrovaného záchranného systému, program
organizoval – Červený kříž Dolní Rakousko.
Konference Rozvoj vztahů mezi Českou a Rakouskou republikou se zaměřením na
přeshraniční spolupráci ve Slavonicích 4. 4. 2016 pořádaná Senátem
Historicky první setkání poslanců, senátorů, hejtmanů a starostů z příhraničních oblastí obou
států. Přítomni byli také velvyslanci z obou zemí a ředitel kanceláře česko-rakouských projektů
INTERREG V-A. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek představil spolupráci tří českých krajů
(Jihočeský, Jihomoravský a Kraj Vysočina) s Dolním Rakouskem (tzv. formát 3+1 ) a její
rozšíření o Horní Rakousko, Vídeň a oba velvyslance (formát 6+2). Dalšími tématy byla
spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, zdravotnictví, kultury a vzdělávání.
Fórum partnerských regionů Jihočeského kraje
V Českém Krumlově se 10. - 13. května 2016 konalo Fórum partnerských regionů JČK. Za
Vysočinu se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního
plánování Martin Hyský. Třetí den fóra hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek podepsal tzv.
Českokrumlovské prohlášení - Sousedství 2030. Společně s vrcholnými představiteli
Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska za účasti velvyslanců obou zemí
stvrdil rozšíření dosavadních partnerských regionů přeshraniční spolupráce o Horní Rakousko a
hlavní město Vídeň.
Cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina – Dalečín
2. 6. 2016 se zúčastnila delegace z Dolního Rakouska cvičení IZS „Dalečín“, jehož cílem bylo
prověřit prakticky evakuaci osob z výletní lodi. Přítomni byli zástupci Dolnorakouského
zemského zdravotního ředitelství, Červeného kříže a Úřadu Dolnorakouské zemské vlády –
oddělení požární ochrany a civilní obrany. Hosté hodnotili velmi dobře úroveň cvičení a
spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina.
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Turnaj žáků 4 regionů ve fotbale se uskutečnil 2. 6. 2016 v Jihlavě
Síly změřila družstva z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje (který obhajoval loňské vítězství
z turnaje v D. Rakousku), Jihomoravského kraje a z Dolního Rakouska. Vítěz – domácí tým z
Vysočiny získal putovní pohár.
Koncert Kraje Vysočina proběhl 2. 6. 2016 v Domě kultury v Jihlavě
Koncertu klasické hudby se zúčastnil vyslanec Rakouského velvyslanectví v Praze pan Martin
Gärtner.
Účast zástupců rakouského Červeného kříže na Soutěži první pomoci
V Mladých Bříštích se ve dnech 22. - 23. června 2016 uskutečnil 22. ročník soutěže středních
zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska.
Zúčastnili se i zástupci rakouského Červeného kříže a zdravotní školy Horn. Pořadatelem byla
Střední zdravotnická škola Jihlava. Družstva absolvovala ve dvou dnech okruh s celkem pěti
stanovišti, kde jejich členové ošetřovali různá zranění, která je 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 o ošetření se zkušenými pracovníky Záchranné zdravotnické služby
Kraje Vysočina.
Evropská literární setkání mládeže - eljub
Zemská vláda Dolního Rakouska organizuje již několik let setkání mládeže ze zemí střední
Evropy. Kraj Vysočina, JMK a JČK vysílají na setkání české účastníky - výherce krajských kol
olympiád v NJ. Setkání jsou zaměřena z části na literární tvorbu, publikování a komunikaci a
jejich finálním výstupem je e-kniha, vytvořená účastníky. Eljub se stal základem pro další
mezinárodní projekt s názvem eljub Think thank, který je zaměřený na dialog – mezi mladými
lidmi a osobami s rozhodovacími pravomocemi. Byl podpořen z programu Erasmus+. Jedním
z partnerů projektu se v roce 2016 stal i Dům dětí a mládeže Jihlava.
18. ročník Mezinárodní hudebního festivalu Petra Dvorského
5. 8. 2016 proběhl zahajovací galakoncert festivalu v zámeckém parku v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Mezi diváky byli také zástupci dolnorakouského partnerského regionu pan Mag.
Stöger, okresní hejtman z Waidhofenu a pan Mag. Grusch, okresní hejtman z Hollabrunnu, kteří
se při této příležitosti setkali s hejtmanem Kraje Vysočina.
Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina
7. - 12. srpna 2016 proběhl již 8. ročník Mladé univerzity. Zúčastnilo se 120 českých
a rakouských dětí ve věku 11 – 14 let. V letech 2009 – 2016 tak absolvovalo Mladou univerzitu
celkem 900 českých a rakouských účastníků. V rámci tradičního „Dne na Vysočině“ děti
navštívily Jihlavu, kde pro ně byl připravený pestrý celodenní program skládající se
z dopoledních přednášek v kongresovém sále Krajského úřadu na zajímavá témata - Science
show plná experimentů, poté internet jako pomocník, ale i nebezpečnou zbraň, a sociolog Mgr.
Daniel Hanzl dětem přiblížil demografickou proměnu Evropy a její vliv na budoucí generace. Po
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obědě se účastníci rozdělili do sedmi skupin, ve kterých absolvovali některý z připravených
workshopů. V prostorách Střední uměleckoprůmyslové školy Helenín vyráběli šperky, tašku
nebo originální tričko. Další skupina si v Horáckém divadle užívala tvůrčí dílnu Maska a tvář, jiná
navštívila Zoologickou zahradu Jihlava a další pak poznávala biofarmu Sasov. Nechyběla ani
poznávací cesta historickým centrem Jihlavy, a forenzní detektivní metody. V rakouském
Raabsu se pak v pátek 12. srpna za účasti hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka,
velvyslance České republiky v Rakousku a rodičů odehrála slavnostní závěrečná promoce
absolventů Mladé univerzity Waldviertel - Vysočina.
Zasedání Česko – rakouského grémia 2+6 ve Valči u Třebíče
7. 9. 2016 proběhlo na Zámku Valeč zasedání Grémia 2+6, nového formátu přeshraniční
spolupráce. Zúčastnili se velvyslanci ČR a Rakouska, dále ředitelé Krajských úřadů Jihočeského
kraje, Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, ředitelé zemských úřadů spolkových zemí Horního
Rakouska, Dolního Rakouska a ředitel Magistrátu města Vídně. Řešila se témata možné
spolupráce například v oblasti zdravotnictví, záchranných služeb, dopravní infrastruktury,
energetické politiky, turismu, kulturní spolupráce a výměny mládeže. Setkání se zabývalo
i aktuální otázkou migrace a bezpečnosti v Evropě. Byla projednána i forma budoucí spolupráce
a příprava nové smluvní dokumentace pro přeshraniční spolupráci po roce 2017, kdy skončí
platnost dosavadního Pracovního programu 3+1.
Setkání ministrů zahraničí a hejtmanů příhraničních krajů ČR a Rakouska ve Valči
8. 9. 2016 proběhlo na pozvání ministra zahraničních věcí pana Lubomíra Zaorálka a hejtmana
Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka. Zúčastnili se ministři zahraničí ČR a Rakouska, dále
hejtmané Kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského kraje, zemští hejtmané a zástupci
spolkových zemí Horního Rakouska, Dolního Rakouska a města Vídně. Řešila se témata
spolupráce v různých oblastech v návaznosti na předchozí zasedání grémia 2+6 a aktuální
zahraničně politické problematiky (migrace a azylové politik, Brexit, bezpečnost).
Dotace Kraje Vysočina projektu česko-rakouská kniha o historii/didaktická učební
pomůcka k výuce dějepisu
Zastupitelstvo kraje se podpořilo realizaci tohoto projektu, který je jedním z aktivit českorakouských vztahů a bude sloužit i k jejich posílení a vzájemnému pochopení. Na rakouské
straně projekt podporují Spolkové ministerstvo pro Evropu, integraci a zahraničí, Spolkové
ministerstvo pro vzdělávání, spolkové země Vídeň, Dolní Rakousko a Horní Rakousko. Na
české straně se účastní Ministerstvo zahraničí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a
Kraj Vysočina s Jihomoravským krajem. Tým Stálé konference českých a rakouských historiků
úspěšně pokračuje v práci na projektu, proběhla již i přednášková a diskusní řada jak
v Rakousku tak i České republice (například v Jihlavě 12. dubna 2016 v Oblastní galerii
Vysočina). Na české straně je realizátorem projektu Masarykův ústav a Archiv Akademie věd
ČR, který je zároveň příjemcem dotace od Kraje Vysočina na realizaci výše uvedeného projektu.
Návštěva delegace hudebních a uměleckých škol z Dolního Rakouska na Vysočině
12. října navštívila čtrnáctičlenná delegace z Dolního Rakouska Základní uměleckou školu
v Třešti a v Jihlavě. Hosté si prohlédli obě umělecké školy a živě se zajímali o finanční
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záležitosti, ukotvení škol v rámci platné legislativy ČR, ale také o informace související s rolemi
měst jako zřizovatelů škol i Kraje Vysočina, který činnost ZUŠ podporuje. Byla nabídnuta
možnost návštěvy uměleckých škol v Dolním Rakousku a vzájemné spolupráce jednotlivých
škol.
Sportovní utkání škol OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a BHAK Zwettl
V říjnu 2016 proběhla tradiční sportovní soutěž v sálové kopané, volejbalu a stolním tenisu
o putovní pohár. Reciproční návštěva proběhne v Jihlavě v roce 2017.
Účast studentů kadeřnických oborů OA, SZŠ a SOŠS Jihlava na kadeřnické soutěži
Hairdresser Open v dolnorakouském St. Pöltenu. Kromě rakouských, českých a slovenských
zástupců se zúčastnili soutěžící i z dalších zemí. Hairdresser Open 2017 se uskuteční v Jihlavě.
Zlepšování péče o staré, nemocné a handicapované.
S Dolním Rakouskem realizoval Kraj Vysočina dva úspěšné projekty, které vedly k propojení
systému rodinných a senior pasů.
Navázání spolupráce Muzea Vysočiny Třebíč s rakouským partnerem
– 1. dolnorakouským muzeem betlémů ve Vösendorfu
Na konci června byla v Třebíči slavnostně podepsána dohoda o vzájemné spolupráci mezi
těmito dvěma muzei na období 2017–2018.
Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina velmi 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, s
Landesberufsschule St. Pölten a Österreichisches Rotes Kreuz NÖ
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau Langenlois
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen
Zpracoval: Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338
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B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem GRAND EST
Spolupráce s francouzským regionem Grand Est navazuje na předchozí spolupráci s regionem
Champagne-Ardenne, která byla zahájena podpisem oficiální Smlouvy o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a francouzským regionem Champagne-Ardenne dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání
smlouvy bylo vyústěním vztahů, které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku
2003. Region Grand Est, který vznikl sloučením Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska,
existuje od 1. ledna 2016.
V roce 2016 se praktická realizace partnerské smlouvy o spolupráci opírala zejména o oblasti
školství, kultury a gastronomie.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství je společně financované vyslání francouzského
lektora do Kraje Vysočina, které probíhá již od roku 2008, program Rok v Champagne-Ardenne
umožňující studium ve Francii středoškolákům či partnerství několika středních škol na Vysočině
se školami v Grand Est. Do oblasti školství i gastronomie patří i pravidelná účast studentů
hotelových škol z Vysočiny na mezinárodní soutěži Trofej Philippa Milla v Remeši.
Řadou aktivit pokračoval společný projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Vaříme
společně, který umožnil výměny a vzájemné předávání praxe učitelů hotelových škol a byl
zakončen mimo jiné vydáním česko-francouzské kuchařky, do níž tito pedagogové přispěli svými
recepty.
Lze očekávat pokračování projektové spolupráce, nejspíše opět v oblasti školství. Diskuse o tom
byla zahájena již během projednávání závěrečné fáze projektu Vaříme společně při setkání
zástupců OSH, OŠMS a Vysočina Education s francouzskými partnery z regionu Grand Est,
kteří vyjádřili zájem o vstup do dalšího evropského projektu. Zatím však nedošlo ke konkretizaci
těchto plánů.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména na bázi výměn současného umění mezi oběma
regiony. Konají se umělecké rezidence výtvarníků z Vysočiny v regionu Grand Est a recipročně
rezidence francouzských výtvarníků na Vysočině, v roce 2016 konkrétně na zámku ve Žďáře
nad Sázavou. Od roku 2015 do roku 2018 probíhá zápůjčka do již čtvrté sbírky Artothèque
éphémère, do níž byla zahrnuta díla dvou umělců z Vysočiny, která jsou vystavována v různých
institucích a při různých příležitostech v regionu Grand Est.
Zástupci Kraje Vysočina se opět zúčastnili konference pro výzkum a podnikání
Recherche & Entreprises v Remeši.

Assises

V návaznosti na partnerství s regionem Grand Est probíhá i průběžný kontakt oddělení vnějších
vztahů krajského úřadu s Francouzským institutem v Praze či českým velvyslanectvím v Paříži.
Kraj propojuje různé frankofonní aktivity na Vysočině.
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Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2016:
Lektor francouzského jazyka
Na středních školách v Kraji Vysočina působí rodilý mluvčí jako lektor francouzského jazyka. Ve
školním roce 2015/2016 byl lektorem Nicolas Singier, od 1. září 2016 Jean Griffon. Vyučuje na
Gymnáziu Jihlava, Gymnáziu Třebíč, Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, Gymnáziu
Havlíčkův Brod, Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč a od září 2016 také na
Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec. Působení lektora francouzského jazyka je financováno
z prostředků Kraje Vysočina a regionu Grand Est. Lektor spolupracuje s příspěvkovou
organizací Vysočina Education, s níž pořádá semináře pro učitele francouzského jazyka a díky
níž má možnost setkat se s učiteli a studenty dalších středních škol v Kraji Vysočina.
Program „Rok v Champagne-Ardenne“
Kraj Vysočina ve spolupráci se školským úřadem v Remeši (Académie de Reims)
Francouzským institutem v Praze připravily pro školní rok 2016/2017 sedmý ročník jednoletého
studia pro studenty středních škol z Vysočiny v oblasti Champagne-Ardenne. Školní rok
2015/2016 úspěšně absolvovali dva studenti havlíčkobrodského gymnázia a první pololetí tohoto
školního roku i jedna studentka pelhřimovského gymnázia. Přijímacími školami byla gymnázia
ve městech Charleville-Mézières, Romilly-sur-Seine a Joinville. Od 1. září 2016 studuje
v partnerském regionu ve městě Joinville jedna studentka Gymnázia Otokara Březiny a Střední
odborné školy Telč. Studentka získala stipendium Kraje Vysočina pro studium na zahraničních
středních školách v partnerských regionech.
Projekt „Vaříme společně/Cooking Together“
V roce 2016 pokračoval řadou aktivit a byl také zakončen společný česko-francouzský projekt v
programu Erasmus+ s názvem Vaříme společně. Tento dvouletý projekt připravený Krajem
Vysočina, příspěvkovou organizací Vysočina Education a regionem Champagne-Ardenne
umožnil výměny učitelů hotelových škol a byl zakončen mimo jiné vydáním česko-francouzské
kuchařky, do níž tito pedagogové přispěli svými recepty. Do projektu bylo zapojeno po čtyřech
středních školách z obou regionů, Vysočina Education, školský úřad v Remeši (Académie de
Reims) a francouzská Národní kulinářská akademie (Académie nationale de cuisine).
Účast hotelové školy z Jihlavy na mezinárodní gastronomické soutěži Trophée Mille
v Remeši
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava byla nominována k reprezentaci Kraje Vysočina na mezinárodním kole
soutěže Trophée Mille, která se konala dne 7. listopadu 2016 v Remeši. Dvoučlenný studentský
tým soutěžil v přípravě slaného a sladkého chodu v konkurenci vítěze regionálního kola této
soutěže v regionu Grand Est a týmů z Belgie, Německa, Itálie, Slovenska, Maroka, Brazílie,
Tchaj-wanu a japonské školy v Lyonu. Tým hotelové školy nezískal žádnou ze čtyř udělovaných
cen, ale v celkové klasifikaci byl hodnocen velmi dobře. V roce 2013 již na této soutěži
reprezentovala Kraj Vysočina hotelová škola z Třebíče a v roce 2015 hotelová škola
z Havlíčkova Brodu.
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Spolupráce mezi stavebními školami
Pokračuje partnerství mezi Střední školou stavební v Jihlavě a stavebního učiliště v obci PontSainte-Marie na předměstí města Troyes. V rámci této spolupráce už několik skupin žáků
různých oborů ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo dvoutýdenní stáž ve Francii. Na přelomu
května a června 2016 přijeli do Jihlavy francouzští učni oboru truhlář, kteří zde rozšiřovali své
znalosti a dovednosti v oblasti uměleckého truhlářství. Na přelomu listopadu a prosince 2016
pak čeští studenti oboru instalatér byli na stáži ve Francii. Výměny se realizují v rámci projektu
z programu Erasmus+.
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
programovací období 2014–2020. V rámci tohoto programu vyjeli v roce 2016 na studijní pobyt
do Troyes tři studenti VŠPJ (dva studenti oboru Finance a řízení a jeden student oboru Cestovní
ruch) a na VŠPJ studoval jeden student oboru Finance z ESC Troyes.
Účast na konferenci regionu Grand Est na téma Výzkum a podnikání
Zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Iveta Fryšová a Petr Holý
se zúčastnili ve dnech 21. až 23. března 2016 jedenáctého ročníku kulatých stolů a konference
o výzkumu a podnikání – Assises Recherche & Entreprises.
Výběr děl umělců z Vysočiny pro dočasný fond Artothèque éphémère
Práce grafika Miloše Slámy a malíře Petra Grubera byly zapůjčeny do čtvrtého vydání sbírky
nazvané Artothèque éphémère. Jedná se o dočasný fond výtvarných děl všech žánrů a technik
sestavený pro období 2015–2018, do něhož jsou již podruhé zahrnuta i díla dvou umělců
z Vysočiny. Díla jsou vystavována v různých institucích v regionu Grand Est.
Rezidence výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii
Regionální rada Grand Est nabídla již v druhém roce po sobě možnost vyslat výtvarného umělce
z Kraje Vysočina do rezidenčního centra CAMAC (Centrum umění v Marnay-sur-Seine)
na dvouměsíční tvůrčí pobyt. Na základě této nabídky byl vybrán malíř Jaroslav Grodl tvořící
pod pseudonymem Pure Beauty, který absolvoval tento pobyt v říjnu a listopadu 2016. Jaroslav
Grodl se ve Francii intenzivně věnoval tvorbě a navázal profesní kontakty.
Rezidence výtvarníka z regionu Grand Est ve Žďáře nad Sázavou
Kraj Vysočina nabízí umělcům z regionu Grand Est také příležitosti pro rezidenční pobyt.
V prosinci 2016 absolvoval designer Charles Laget, jeden ze tří umělců, kteří tvoří jako tým
pod jménem Etmoietmoietmoi, rezidenci ve vybaveném zázemí na zámku ve Žďáře
nad Sázavou. Neboť se jednalo o velmi krátký pobyt, rezidence skupiny Etmoietmoietmoi by
měla na náklady francouzské strany ještě pokračovat v druhém termínu v roce 2017. V roce
2015 byla francouzská výtvarnice na rezidenci v Akademii ve Světlé nad Sázavou.
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Účast tvůrců z regionu Grand Est na MFDF Jihlava
Za podpory partnerského regionu Grand Est a ve spolupráci se spolkem Pellicule ensorcelée se
pět filmových tvůrců (režisérů a producentů) z francouzského regionu Grand Est zúčastnilo
20. ročníku Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2016.
Studentky češtiny z Francie na stáži v Třebíči
Kraj Vysočina zprostředkoval na žádost velvyslanectví ČR v Paříži týdenní stáž dvou
francouzských studentek, které navštěvují na pařížské vysoké škole INALCO kursy češtiny.
Jejich nabídku využilo v září 2016 Město Třebíč, pro které studentky kontrolovaly a upravovaly
francouzskou verzi prezentace třebíčských kulturních památek.
Návštěva velvyslance Francie v Kraji Vysočina
Dne 16. února 2016 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Francouzské republiky v Praze JeanPierre Asvazadourian s doprovodem. Na programu bylo přijetí hejtmanem a členy rady kraje
v sídle Kraje Vysočina, kdy proběhlo představení partnerské spolupráce Kraje Vysočina
a Champagne-Ardenne, respektive regionu Grand Est. Program pokračoval setkáním
se studenty Gymnázia Jihlava a společným obědem. Následovala návštěva Třebíče, kde
proběhlo setkání s představiteli města a pan velvyslanec navštívil Galerii Franta, expozici
umělce původem z Vysočiny, který již téměř šedesát let žije a tvoří ve Francii. Program byl
zakončen návštěvou židovské čtvrti, baziliky svatého Prokopa a prohlídkou Muzea Vysočiny
Třebíč.
Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.
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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 i s regionem Champagne-Ardenne (nyní Grand Est).
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:
Mezinárodní konference Aktuální problémy cestovního ruchu
11. ročník pořádala příspěvková organizace Kraje Vysočina Tourism a katedra cestovního ruchu
Vysoké školy polytechnické Jihlava, proběhl koncem února v Jihlavě. Záštitu nad akcí převzal
hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který se zúčastnil i slavnostního zahájení. Přítomní byli i
zástupci partnerského Nitranského kraje, podtitulu byl Místní bohatství a cestovní ruch.
Skvosty partnerského Nitranského kraje k vidění na fotografiích
Výstavu fotografií, které představují kulturně-historické dominanty Nitranského kraje, zahájila
1. března 2016 vernisáž ve foyer kongresového centra sídla Kraje Vysočina. Součástí
slavnostního zahájení byla ochutnávka krajových specialit a vystoupil i folklórní soubor Furmani.
Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofestival Nitra
4. – 6. března 2016 se uskutečnila již 9. mezinárodní gastronomická soutěž středních
hotelových škol v Nitře. Kraj Vysočina reprezentovala družstva Obchodní akademie a Hotelové
školy Třebíč. Zúčastnila se soutěžní družstva i ze Slovenska, Maďarska, Chorvatska a Francie.
Tým z Třebíče si odvezl stříbro a bronz za práci kuchařů a číšníků. Za krajskou samosprávu
Kraje Vysočina se zúčastnila radní pro školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která se při této
příležitosti setkala i se zástupci vedení Nitranského kraje. Kraj účast třebíčské Hotelové školy
finančně podpořil.
Mladý tvorca 2016
26. – 28. dubna 2016 se uskutečnil v areálu výstaviště Agrokomplex Nitra již 24. ročník prodejní
výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického vyučování. Výstava byla
spojena s veletrhem práce Job-Expo a zúčastnilo se celkem 14 škol z Kraje Vysočina. Vedle
technických center se představily také hotelové školy, zdravotnická škola a Vysočinu
reprezentovali také skláři nebo oděvní návrháři. Velkou atrakcí výstavy se stala prezentace
projektu Postav si svoje auto krajských středních škol z Vysočiny. Na Slovensko dorazily žáky
vlastnoručně sestavené sportovní vozy po vlastní ose. Pozvání od partnerského Nitranského
samosprávného kraje přijaly školy již pošesté. Jako každoročně byla udělena Cena hejtmana
Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek (jedna cena je určena pro nejzajímavější výrobek ze
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všech přihlášených škol a druhá pro školu z Kraje Vysočina). Kraj Vysočina zastupovala radní
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jana Fialová. Došlo i k setkání s předsedou
Nitranského kraje panem Milanem Belicou.
Prohlubování spolupráci v oblasti cestovního ruchu s partnery ze Slovenska
Delegace z Kraje Vysočina v čele s radním Martinem Hyským jednala začátkem května
v partnerském regionu - prohloubení spolupráce v oblasti cestovního ruchu. V okolí Nitry je hned
několik turistických lákadel, kvůli kterým by občané Vysočiny mohli mít zájem zdejší destinaci
navštívit. Představitele Kraje Vysočina doprovázel také ředitel krajské příspěvkové organizace
Vysočina Tourism Tomáš Čihák a především pak zástupci cestovních kanceláří. Hlavní oblastí
zájmu je rozrůstající se termální aquapark Thermalpark Nitrava v Polným Kesově, který
slovenští partneři prezentovali i na Dni s Krajem Vysočina na Horáckém zimním stadionu v
Jihlavě.
Horácké divadlo Jihlava uvedlo 13. 5. 2016 představení Dámská šatna Divadla Andreje
Bagára z Nitry
Horácké divadlo Jihlava už předtím vystoupilo se svým představením v Nitře a navázalo tak
konkrétní spolupráci v této oblasti.
2. Česko-slovenská filatelistická výstava ve Žďáru nad Sázavou
Žďár nad Sázavou se od 2. června na celé čtyři dny stal cílem příznivců poštovních známek,
dopisů se známkami, dopisnic a vůbec všech písemností přepravených v nejrůznějších
obdobích poštou. Celkem 120 exponátů od 94 vystavovatelů si zájemci mohli prohlédnout
v Domě kultury na akci, kterou podpořil i Kraj Vysočina. Pozvání na slavnostní zahájení přijal
i hejtman Jiří Běhounek.
Účast Střední zdravotnické školy z Nitranského kraje na „Soutěži první pomoci“
V Mladých Bříštích se ve dnech 22. - 23. června 2016 uskutečnil 22. Ročník mezinárodní
soutěže středních zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenské republiky,
Německa a Rakouska. Soutěžní družstva absolvovala ve dvou dnech okruh s celkem pěti
stanovišti, kde jejich členové ošetřovali zranění, která je 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
Kraje Vysočina. Odbornou soutěž připravila Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola služeb v Jihlavě a pozvání přijalo 34 družstev.
Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě
Od 14. do 21. srpna se letos opět zúčastnili Letní žurnalistické školy i studentky z Nitranského
kraje. Kraj Vysočina finančně podpořil účastníky z partnerských regionů.
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Agrokomplex 2016 Nitra
43. ročníku mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy, kterou hostila Nitra, hlavní město
partnerského Kraje Vysočiny, se zúčastnil od 18. do 20. srpna radní pro oblast zemědělství a
životního prostředí Zdeněk Chlád. Agrokomplexu Nitra se tradičně zúčastňují firmy z mnoha
zemí celého světa a vrcholní představitelé politiky a hospodářství. Zajímavá byla možnost
srovnání s obdobnou českou výstavou Země živitelka v Českých Budějovicích, na které se Kraj
Vysočina pravidelně aktivně prezentuje.
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v termínu od 8. 9. do 16. 10. 2016 pořádala ve
spolupráci s Nitranskou galerií výstavu současné slovenské malby s názvem Jej svet!
Jednalo se o výstavu šesti současných slovenských malířek střední a mladší generace.
Světový den cestovního ruchu Nitra 2016
Radní Martin Hyský se 25. 9. a 26. 9. 2016 zúčastnil spolu s ředitelem Vysočina Tourism panem
Tomášem Čihákem této mezinárodní akce cestovního ruchu v partnerském regionu. Kraj
Vysočina byl prezentován jako zajímavá turistická destinace a byla představena i historie,
příroda, kulturní dědictví a zajímavá místa k návštěvě na Vysočině. Představena byla i
organizace a řízení cestovního ruchu v Kraji Vysočina a činnost příspěvkové organizace
Vysočina Tourism. Došlo i k setkání s panem místopředsedou Nitranského kraje Horváthem a
primátorem Nitry.
Spolupráce Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín se Strednou uměleckou
školou Ladislava Bielika Levice z Nitranského samosprávného kraje
Výstupem společné práce byla módní přehlídka prací studentů obou škol na půdě jihlavského
divadla DIOD s názvem „To bylo 20. století“.
Účast klientů zařízení sociálních služeb z NSK na akci Barevné vánoce
8. prosince 2016 se v Kraji Vysočina uskutečnila prezentace a prodejní výstava výrobků klientů
sociálních služeb z obou krajů. V rámci akce proběhly ukázky netradičních zdobení vánočních
stromků, výroby vánočních ozdob, balení vánočních dárků, ochutnávka vánočního cukroví,
zdobení vánočního stolů.
Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském kraji v roce 2016
- 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
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- 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
Cílem spolupráce je prohloubení dosavadní spolupráce a její rozšíření na další oblasti a
subjekty. Nespornou výhodou je neexistence jazykové bariéry a společná historie.
Zpracoval: Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338
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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.
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. Zastoupeni jsou
zde hejtman Kraje Vysočina, všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina a externí spolupracovník pan Josef Nedvěd.
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).
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Konkrétní projekty spolupráce za rok 2016:
Základní škola Obec Chyža, Vynohradivský okres
•
dokončení projektu z roku 2015;
•
výměna oken a vchodových dveří;
Základní škola Obec Onok, Vynohradivský okres
• výměna oken a vchodových dveří;
• původně plánováno jako projekt dvouletý, ale v souvislosti s navýšením finanční částky
z ukrajinské strany bylo dokončeno již letos;
Základní škola obce Sojmy, Mižhirský okres
• dokončení projektu z roku 2015 (plánováno jako dvouletý projekt);
• generální oprava celé budovy včetně střechy;
Základní škola obce Osij, Iršavský okres
• dokončení projektu z roku 2015 (plánováno jako dvouletý projekt);
• výměna oken a vchodových dveří;
Mateřská školka Verchne Vodjane, Rachivský okres
• generální oprava celé budovy, včetně střechy;
• s realizací projektu se začalo v roce 2015, pokračovala v letošním roce a vzhledem
k velikosti a rozsáhlosti objektu bude projekt dokončen v roce 2017;
Základní škola obce Boronyavo, Chustský okres
• výměna oken a vchodových dveří;
Základní škola obce Lysyčevo, Iršavský okres
• výměna oken a zateplení fasády;
Obce Šyroký Luh, Tjačevský okres – ambulance
• generální oprava celé budovy;
• vzhledem k rozsáhlosti objektu je projekt plánovaný jako dvouletý - 2016 + 2017;
Obec Ždenijevo, Volovecký okres – ambulance
• generální oprava celé budovy;
Základní škola №1 T. G. Masaryka, Svaljava
• rekonstrukce vytápění;
• Kraj Vysočina už na této škole v minulosti realizoval projekt – výměnu oken a dveří na
rozsáhlém komplexu budovy, jedná se o školu s výukou českého jazyka;
• výsledek shlédli členové zastupitelstva při pracovní cestě na Zakarpatí v červnu 2016.
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Základní škola obce Stavne, Velkobereznjanský okres
• výměna oken a vchodových dveří;
• vzhledem k rozsáhlosti objektu je projekt plánovaný jako dvouletý - 2016 + 2017;
Obce Stužycje, Velkobereznjanský okres – ambulance
• generální oprava celé budovy;
Základní škola obce Kryva, Chustský okres
• výměna oken a vchodových dveří;
• vzhledem k rozsáhlosti objektu je projekt plánovaný jako dvouletý - 2016 + 2017;
Užhorodská národní univerzita, Užhorod
• výměna oken na jedné z fakult;
• výsledek shlédli členové zastupitelstva při pracovní cestě na Zakarpatí v červnu 2016.
Podpora činnosti českých krajanských spolků – jako každoročně obdržely krajanské spolky
v Užhorodě finanční prostředky na podporu jejich publikační činnosti.
Podpora již čtvrtého vydání knihy "Čeština pro Ukrajince“
Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů – jedná se o každoročně se opakující
projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo šest ukrajinských
studentů.
Sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti ze Zakarpatí - jedná se o každoročně se
opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo
šest ukrajinských pracovníků.
Nákup učebnic českého jazyka do škol v Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk (podpora výuky
jazyka):
- Koločavská škola – 16 ks učebnice – Marie Hanzová „Učíme se česky 1;
- Berehovské gymnázium – 40 ks učebnic - Marie Hanzová „Učíme se česky;
- Mukačevská škola
o 46 ks učebnic - Marie Hanzová „Učíme se česky 1“;
o 46 ks učebnic – Karel Kamiš „Učíme se česky 2“;
o 46 ks učebnic - Lída Holá a Pavla Bořilová „Čeština expres 2“;
o 46 ks učebnic - Lída Holá a Pavla Bořilová „Čeština expres 3“.
Podpora spolupráce hasičů - věcný dar 6 kompletních sad osobních ochranných prostředků
hasiče (tj. zásahový oblek, zásahová obuv, přilba, zásahové rukavice, polohovací pás); věcný
dar ve stejném složení a finančním obsahu věnuje také Pardubický kraj
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Podpora obnovy válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem obrany ČR a
Československou obcí legionářskou).
Mezi projekty na rok 2016 byla jako tradičně plánována účast ukrajinských žáků ze Školy č. 3
(Masarykovy) v Užhorodě na českém táboře v Kraji Vysočina (12 žáků + 1 pedagogický
doprovod). Tábor je zaměřen na výuku českého jazyka. Vzhledem k organizačním problémům
na ukrajinské straně nakonec děti nemohly dorazit – tábor proto byl realizován v pozdějším
čase, a to pro děti z Bohdanu, Rachivský okres (zde již bylo realizováno úspěšně také několik
projektů).
Návštěva vedení partnerského regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny v Kraji Vysočina v termínu
14. – 17. 8. 2016
Partnerská města
• spolupráce dosavadních partnerských měst Jihlava-Užhorod, Pelhřimov-Mukačevo;
• zahájila se jednání o možnosti realizace partnerství měst Berehove-Jaroměřice nad
Rokytnou, Čop-Nové Město na Moravě, Chust-Žďár nad Sázavou.
Spolupráce Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava – výměnné
stáže studentů + organizace česko-ukrajinského workshopu.
Nová spolupráce středních škol – nově začala spolupracovat naše příspěvková organizace
Gymnázium a obchodní akademie Pelhřimov s partnerskou školou Gymnázium Mukačevo.
V letošním roce se uskutečnila první výměnná stáž studentů a pedagogů.
Letošního 13. ročníku benefičních koncertů Děti dětem v Třebíči a v Náměšti nad Oslavou, které
pořádá občanské sdružení Kids for Kids Třebíč, se zúčastnila také Velykobyčkivská dětská
hudební škola Zakarpatské oblasti z Velkého Byčkivu, a to v počtu celkem 13 osob (11 dětí + 2
dospělí).
Zahajování prvního školního dne ve školách s výukou českého jazyka:
- M. Kružíková zahájila první školní den ve Škole č. 3 (Masarykova) v Užhorodu a zároveň
navštívila další školy s výukou českého jazyka – v Mukačevu a ve Svaljavě;
- Z. Kadlec zahájil první školní den ve Škole č. 1 v Koločavě a dále v Gymnáziu a ZŠ

v Berehove.
Mimořádná událost v Zakarpatí – červen 2016
Ve dnech 21. – 26. června 2016 byly na území Zakarpatí velké bouřky s abnormálním
krupobitím, silným orkánem a povodněmi. Důsledkem toho bylo v oblasti poškozeno více než 7
tisíc obytných domů a 39 objektů státní sféry (ochrany zdraví, kultury, vzdělávacích organizací,
vodního hospodářství) a narušena dodávka elektřiny obcím. V některých místech jsou z důvodů
zvýšení hladiny vody potoků a malých říček poškozené místní komunikace. Negavitní důsledky
působení živelní pohromy se odrazily na 54 obcích Rachivského, Vynohradivského, Iršavského,
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Mukačevského, Svaljavského, Ťačivského, Chustského, Užhorodského okresu a města
Mukačevo.
Protože Zakarpatská oblastní rada nemá dostatek prostředků, aby mohla odstranit následky této
katastrofy, požádala partnerský region Kraj Vysočina o projednání otázky pomoci postiženým
obcím a obyvatelům Zakarpatí. Na základě této žádosti rada a zastupitelstvo kraje schválili
poskytnutí finančního daru z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce
dobročinnému fondu ViZa.
Finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím dobročinného fondu ViZa.
Ukrajinskou stranou byly k realizaci vybrány tyto dva prioritní objekty.
• obec Malá Kopanja, Vynohradivský okres - objekt k rekonstrukci: ambulance praktické
medicíny
• obec Korolevo, Vynohradivský okres - objekt k rekonstrukci: Vzdělávací centrum
(mateřská škola + základní škola I.-III. stupně).
Projekty byly realizovány.
Spolupráce s ostatními kraji
• Ve spolupráci s Krajem Vysočina realizoval v Zakarpatí svoje investiční projekty také
Pardubický kraj.
Projekty v hospodářském sektoru
• Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
• Navázání bližších kontaktů mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Spolupráce mezi organizacemi
• Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
• Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
• Spolupráce mezi dětskými domovy.
• 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 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.
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.
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•

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, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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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,
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 zejména v těchto oblastech:
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•
•
•
•

spolupráce v oblasti zdravotnictví (předávání a výměna zkušeností, možnost stáží
v zařízeních, seznámení s fungování zdravotnické záchranné služby),
spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
výměna zkušeností v oblasti energetiky,
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
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.
S návštěvou Minské oblasti u příležitosti podpisu smlouvy o spolupráci byla také spojená
podnikatelská mise, seznámení s podmínkami obchodní spolupráce v Bělorusku, bilaterální
jednání a návštěva několika firem.
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. Spolupráce může mít značný přesah a politický význam. Na partnerství participují oba
státy prostřednictvím svých regionálních orgánů i prostřednictvím obou velvyslanectví, vývoj je
sledován a aktivita podporována Ministerstvem zahraničních věcí.
Aktivity v roce 2016:
V termínu 9. – 11. 3. 2016 navštívila Českou republiku a Kraj Vysočina delegace z partnerského
regionu Minská oblast Běloruska pod vedením Semjona Borysovyče Šapiro, předsedy
oblastního výkonného výboru. V rámci programu delegace navštívila Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu České republiky, kde se uskutečnilo pracovní jednání s předsedou Poslanecké
sněmovny panem Janem Hamáčkem. Součástí programu bylo také podrobné seznámení
s fungováním systému IZS a podpis smlouvy o spolupráci mezi Hospodářskými komorami obou
regionů, včetně setkání se zástupci firem z Kraje Vysočina.
V termínu 24. – 27. 4. 2016 navštívila Kraj Vysočina zemědělská delegace z partnerského
regionu Minská oblast Běloruska. Cílem byla výměna zkušenosti v oblasti zemědělství, a to
především v oblasti pěstování a šlechtění brambor (Minská oblast je svým charakterem
zemědělský region).
Kraj Vysočina jako každoročně podpořil tábor pro běloruské děti, který se koná v Kletečné u
Humpolce, a to ve spolupráci s firmou Agrostroj Pelhřimov.
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V termínu od 19. do 22. 9. 2016 proběhl již opakovaně úspěšný projekt odborných
zdravotnických stáží běloruských odborníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem
Vysočina, a také ve spolupráci s firmou MEDIN.
V termínu 7. – 13. 8. 2016 se uskutečnil první ročník hokejového kempu pro děti z Minské
oblasti Běloruské republiky v Kraji Vysočina. Tento projekt byl organizačně realizován ve
spolupráci s HC Lední medvědi – muži s. r. o., Pelhřimov.
Hokejový kemp byl pořádaný ve městě Pelhřimov, v areálu zimního stadionu, v programu měli
mladí hokejisté také utkání na stadionu v Jihlavě a prohlídku zajímavých míst Kraje Vysočina.
Za běloruskou stranu se tohoto kempu zúčastnilo celkem 27 osob, z toho 22 hráčů (čtyři
kompletní pětice + brankáři), z toho: 12 útočníků, 8 obránců, 2 brankáři, 3 dospělí členové
doprovodu, např. vedoucí družstva + trenér + pomocník pro organizaci a dozor, 2 řidiči autobusu
Minskou oblast Běloruska reprezentovaly dvě studenty bohemistiky na Letní žurnalistické škole,
která se koná každoročně v Kraji Vysočina, konkrétně ve městě Havlíčkův Brod, a to v termínu
14. – 21. 8. 2016.
Ve dnech 27. – 29. 10. 2016 navštívila Minskou oblast delegace vedená hejtmanem Kraje
Vysočina. Za významné podnikatele v Kraji Vysočina se zúčastnili:
- PSJ – Libor Vanko http://www.psj.cz/
- Pacovské strojírny – Ludvík Ješátko + Sergey Vysotskiy http://www.pacovske.cz/cz/
- TTS http://www.tts.cz/cz/energo/ - Richard Horký (starší) + Richard Horký (mladší)
- MEDIN http://medin.cz/ - Miroslav Havlíček + Ivana Čejková
V rámci programu v partnerském regionu Minská oblast Běloruska hosty doprovázel předseda
Minského oblastního výkonného výboru pan Semjon Borisovič Šapiro, a také nová vedoucí
oddělení zahraničních a ekonomických vztahů Výboru pro hospodářství krajského výkonného
výboru paní Olga Gavruk. Většiny bodů programu se také osobně zúčastnil velvyslanec České
republiky v Bělorusku pan Milan Ekert, který velmi aktivně pomáhá a podporuje spolupráci
našich partnerských regionů.
Velká pozornost byla věnována jednotlivým firmám, které byly na této pracovní cestě
zastoupeny. Byl pro ně připraven buď separátní program, nebo v rámci programu bilaterální
jednání a setkání, včetně konkrétních návrhů.
V rámci oficiálního programu se kromě výše uvedeného navštívila ještě tato místa:
• Zahraniční unitární podnik «Kosvyk» - www.coswick.ru
• Státní Instituce «Historicko-kulturní muzeum-rezervace «Zaslavl» www.ru.zaslaue.by
• MRUP «Agrokombinat «Ždanoviči» www.akz.by
• Návštěva objektů agro-ekologické turistiky v Smolevyčském okresu
• Návštěva Bělorusko-čínského industriálního parku «Velikij Kameň»
Součástí pracovní cesty byla státní recepce, kterou organizovalo Velvyslanectví České
Republiky v Běloruské republice, a to v hotelu Dipservice Hall http://www.dipservicehall.by/.
Jednalo se o recepci u příležitosti státního svátku – vzniku samostatné Československé
republiky. Všichni obchodní partneři byli na tuto recepce rovněž pozváni. Akce se zúčastnili
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vládní činitelé, představitelé státních institucí a regionálních správ, podnikatelé, významné
osobnosti veřejného a kulturního života, představitelé diplomatických misí.
V rámci této akce byl významně prezentován Kraj Vysočina a regionální spolupráce, dále pak
loga zúčastněných firem a další.
Plány konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a Minské oblasti na rok 2017:
• Pokračování v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se
zprostředkováním kontaktů a informací jako doposud, navázání spolupráce
Hospodářské komory Kraje Vysočina a Hospodářské komory Minské oblasti (včetně
podpisu smlouvy o spolupráci), uspořádání další podnikatelské mise, podpora
činnosti česko-běloruské obchodní spolupráce.
• Spolupráce v oblasti zdravotnictví – pokračovat v předávání a výměně zkušeností,
zorganizování konkrétních stáží běloruských lékařů ve zdravotnických zařízeních
Kraje Vysočina (ve spolupráci s firmou MEDIN).
• Rozvinutí a intenzivní výměna zkušeností a spolupráce v oblasti integrovaného
záchranného systému.
• Spolupráce s Katedrou bohemistiky v Minské oblasti – zasílání českých časopisů a
knih, v rámci jazykové praxe pozvání bohemistů na dvě akce na Vysočinu: Letní
žurnalistická škola a Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.
• Pozvání předsedy Minského oblastního výkonného výboru pana Semjona Borisoviče
Šapiro na návštěvu Kraje Vysočina.
• Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (sportovní turnaj české a běloruské
mládeže v hokeji (uskuteční se v lednu 2017 v Minsku) a týdenní hokejová škola pro
mladé hokejisty (uskuteční se v srpnu 2017 na Vysočině)).
• Spolupráce v oblasti zemědělství - pozvání běloruských odborníků na Bramborářské
dny – říjen 2017).
• Příprava témat a projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu – bude připravováno ve
spolupráci s resortním členem RK paní náměstkyní Janou Fischerovou.
• Přizvání zástupců medií, aby se zúčastnili některé z aktivit našich regionů.

Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České republice
(Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014.
Podnikatelská mise v provincii Hubei
Na základě rostoucího zájmu podnikatelských subjektů z Kraje Vysočina o spolupráci s čínskými
firmami uspořádal Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Kraje
Vysočina podnikatelskou misi do Čínské lidové republiky, konkrétně do partnerského regionu
Hubei.
Účelem mise, která se uskutečnila v termínu 8. – 15. dubna 2016, byly především bilaterální
jednání a návštěvy čínských firem.
Za Kraj Vysočina se mise zúčastnil náměstek hejtmana Libor Joukl a člen zastupitelstva Marek
Nevoral, KHK Kraje Vysočina byla zastoupena Richardem Horkým a město Jihlava náměstkem
primátora Vratislavem Výborným. Kromě výše uvedených zástupců samospráv a institucí byl
součástí delegaci i člen poslanecké sněmovny ČR Josef Zahradníček a zástupci významných
podniků z Vysočiny, jako je TTS energo s.r.o., Porr a.s., Chládek a Tintěra a.s., HB Golf s.r.o.,
Starkon Jihlava CZ a.s., Pretol HB s.r.o., Colas CZ s.r.o., Glenowell CZ s.r.o., Dřevozpracující
družstvo Lukavec, Eurovia CS a.s., Podzimek a synové s.r.o., Agrostroj Pelhřimov a.s.
a Vysočina Media s.r.o.
V provincii Hubei probíhala jednání se zástupci navštívených firem: Fiberhome Communication
Technology Group, Hubei Industrial Construction Group, Chinese Construction Third
Engineering Bureau, které se zabývají stavitelstvím či výrobou optických kabelů.
Majitel třebíčské firmy TTS energo s.r.o. Richard Horký a jeho čínský protějšek ze společnosti
Taishan Group podepsali memorandum o spolupráci na realizaci projektu na biomasu.
Zdravotnictví
V oblasti zdravotnictví se spolupráce opírá o memorandum mezi Nemocnicí Jihlava (Kraj
Vysočina) a Nemocnicí tradiční čínské medicíny ve Wuhanu (Hubei). Široké pole spolupráce se
nabízí především v oblasti výměny zkušeností lékařů a recipročních lékařských stážích. Čínské
lékaře zajímá nejvíce západní medicína včetně organizace a kompletní problematiky
emergency. Pro české lékaře je naopak velká příležitost pro získávání zkušeností v oblasti
tradiční čínské medicíny.
V období září až prosinec 2016 absolvovali první stáž v Nemocnici Jihlava dva lékaři z
Nemocnice tradiční čínské medicíny ve Wuhanu. Konkrétně se jednalo o pana doktora JIANG
XIN a paní doktorku ZENG XIAOXIA, kteří se v průběhu své tříměsíční stáže seznámili s
oblastmi medicíny, o které projevili největší zájem (Traumatologie, Ortopedie, Chirurgie,
Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Kardiologie – jednotka intenzivní péče, Neurologie –
jednotka intenzivní péče, Interní – jednotka intenzivní péče, Urgentní příjem a Zdravotnická
záchranná služba). V roce 2017 by měla naopak proběhnout stáž lékaře (lékařů) z Vysočiny
v Číně.
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Školství a výměna mládeže
V oblasti spolupráce ve školství má Kraj Vysočina s Hubei dojednanou možnost získání
stipendia pro studenty z Vysočiny na vysokých školách v Hubei. Jedná se o finanční podporu ze
strany Hubei při studiu na 3 vybraných univerzitách (Hubei University, Three Gorges University,
Yangtze University).
Pro zvýšení zájmu o studium na vysokých školách v zahraniční nabízí Kraj Vysočina stipendia
v rámci své koncepční podpory studia v zahraničních partnerských regionech (mj. i v Hubei).
V rámci partnerství města Třebíč (Kraj Vysočina) a Yichang (Hubei) se 9. – 14. dubna 2016
uskutečnila studijní cesta 12 žáků a sedmi pedagogů do Číny, v rámci které došlo k oboustranné
výměně zkušeností, poznání kulturních odlišností partnerských regionů a nastínění možností
budoucí spolupráce.
Zpracoval: Zbyněk Čech, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.: 564
602 146
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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, tedy 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 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.
Významná je spolupráce se zastoupením partnerského regionu Dolní Rakousko, s jehož
kanceláří zastoupení Kraje Vysočina sousedí. V roce 2016 byla společnou aktivitou koordinace
připojení českých krajů ke společné iniciativě regionů EU s názvem „Silná obnovená regionální
politika pro všechny regiony po roce 2020“. Signatáři výzvy mají za cíl podporu a větší zapojení
regionů při formování regionální politiky po roce 2020.
Činnost zastoupení byla ovlivněna v roce 2016 bezpečnostní situací. Některé aktivity, které byly
plánovány a připraveny, se především v jarních měsících z bezpečnostních důvodů nekonaly.
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Takto byly odloženy zejména společná exkurze členů školních parlamentů z Gymnázia Jihlava a
Katedralskole Aalborg v Dánsku a 10. ročník Czech Street Party, jehož hlavní organizátor je
Stálé zastoupení ČR při EU.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese
Rue du Commerce 20/22, 1000 Brusel.
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 obvykle tříměsíční, hrazené z evropského programu Erasmus+.
V roce 2016 se v Bruselu vystřídaly dvě stážistky, obě studentky Masarykovy univerzity v Brně.
Jeden jarní termín stáže byl zrušen z bezpečnostních důvodů. Kromě tohoto přerušení však
stážisté působí v kanceláři v Bruselu po většinu roku a zajišťují tak kontinuitu zastoupení.
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
V rozmezí od 27. ledna do 7. února 2016 proběhl čtvrtý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny byly oficiálně zahájeny
promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou a za přítomnosti poslance Evropského
parlamentu Pavla Poce, členky Evropské komise Věry Jourové a velvyslance ČR v Belgii
Jaroslava Kurfürsta. Program Ozvěn nabídl v devíti promítacích večerech dvacet čtyři filmů z
programu předešlého ročníku MFDF s důrazem na výrazné tituly ze všech hlavních soutěžních
sekcí. Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu organizoval Kraj Vysočina ve spolupráci se Statutárním
městem Jihlava, Českým centrem v Bruselu a bruselským kinem Nova.
Koordinace dolnorakouské iniciativy k budoucnosti evropské regionální politiky mezi
českými kraji
Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu koordinoval v průběhu roku 2016 připojení ostatních českých
krajů ke společnému prohlášení „Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce
2020“, které iniciovala Spolková země Dolní Rakousko. Signatáři výzvy mají za cíl podporu a
větší zapojení regionů při formování regionální politiky po roce 2020. K výzvě se připojilo
332 regionů a 5 meziregionálních organizací. Důvodem pro tuto koordinační činnost je vynikající
spolupráce se zastoupením Dolního Rakouska, se kterým zastoupení Kraje Vysočina sdílí
kancelářské prostory.
Summit regionů v Bruselu na téma regionální politiky EU po roce 2020
Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu doprovázel radního Kraje Vysočina Martina Hyského na
summit regionů, který se konal dne 28. září 2016 v Bruselu. Summit byl svolán za účelem
zveřejnění výzvy „Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020“, jež byla
předána hlavním představitelům institucí EU. Radní Martin Hyský zde přednesl projev.
Evropský týden regionů a měst v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 10. až 13. října 2016 konal 14. ročník Evropského týdne regionů a měst
(Open Days). Do Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i
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byznysu, aby na přibližně 130 seminářích sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová
partnerství. Kraj Vysočina spolupořádal seminář s názvem „Financování projektů týkajících se
Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro zvýšení regionální konkurenceschopnosti“, který
byl organizován spolu s regiony z Polska, Slovinska, Španělska a Portugalska. Na programu
semináře se podíleli také řečníci z Evropské komise a Výboru regionů. Zkušenosti Kraje
Vysočina prezentoval Radek Handa, vedoucí oddělení projektového řízení odboru dopravy
a silničního hospodářství. Zástupci Kraje Vysočina využili workshopu pro získání kontaktů
v Evropské komisi i dalších regionech, které čelí stejným výzvám.
Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina v neziskovém sdružení Evropských
regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči (EUREGHA)
V průběhu roku 2016 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 partnerství – ke konkrétnímu projektovému zapojení však nedošlo. Zástupci Dolního
Rakouska vystoupili na bázi EUREGHA na konci roku 2016 s iniciativou pro větší propagaci
přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví.
Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.

Číslo stránky

36

4. Spolupráce v rámci nadregionálních uskupení
Evropský region Dunaj Vltava
Usnesením č. 0343/04/2012/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní
spolupráce v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava (Zastupitelstvo kraje rozhoduje o uzavření
mezinárodní spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava dle materiálu ZK-04-2012-78, př. 2).
ERDV byl slavnostně založen 30. 6. 2012.
V roce 2016 předsedalo Evropskému regionu Dunaj Vltava (dále ERDV) Dolní Rakousko.
I v roce 2016 spočívalo těžiště práce ERDV:
- V činnosti 7 znalostních platforem (dále ZP) v oblasti vědy, výzkumu a inovací,
spolupráce vysokých škol, cestovní ruch, doprava, trh práce a zaměstnanost, energetika,
spolupráce podniků a klastry. Znalostní platformy se soustřeďují především na témata:
• vývoj projektů při využití různých dotačních titulů,
• vyhledávání partnerů s cílem navázání strategického partnerství,
• příprava strategických dokumentů,
• spolupořádání odborných akcí k předávání dobré praxe,
• vydávání odborných materiálů.
- PR aktivitách a podpoře malých projektů financovaných z rozpočtu ERDV.
Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Trh práce a zaměstnanost. Pro rok 2016 byla jako
nosná témata pro tuto platformu zvolena témata:
- zlepšení jazykových znalostí (němčina, čeština)
- zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro udržení
mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu.
V rámci naplňování těchto dvou témat byly např. realizovány následující konkrétní kroky:
Realizace středoškolské studentské soutěže ERDV
Druhý ročník středoškolské studentské soutěže byl vyhlášen v polovině prosince 2015 na téma
„Poznej skryté krásy Evropského regionu Dunaj Vltava“. Po regionálním kole, ze kterého z
každého regionu postupovali 3 nejlepší příspěvky, které studenti museli zpracovat jak v ČJ tak
NJ, proběhlo mezinárodní kolo a 14. 6. 2016 byly v Jihlavě slavnostně vyhlášeny výsledky.
Autoři 3 nejlepších soutěžních příspěvků získali voucher na poznávací cestu po Evropském
regionu Dunaj-Vltava. Soutěžní příspěvky z Vysočiny byly opět velice kvalitní a v mezinárodním
srovnání obsadily první dvě příčky (1. místo Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola
služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, 2. místo Gymnázium
Chotěboř, 3. místo HTL Lebensmitteltechnologie Wels).
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Podpora rodilého mluvčí ve výuce německého jazyka na středních školách v Kraji
Vysočina
S cílem zvýšení atraktivity německého jazyka v Kraji Vysočina ERDV finančně podpořil rozšíření
výuky německého jazyka za účasti rodilého mluvčí na středních školách v kraji. V rámci projektu
BIG (Bildungskooperationen in der Grenzregion – Interreg Rakousko - Česká republika) je od
listopadu 2016 německý jazyk za účasti rodilé mluvčí vyučován na 4 středních školách v kraji.
Díky podpoře z ERDV bude možno až do konce roku 2017 poskytnout tuto podporu také dalším
středním školám v kraji, formou jednodenních výukových návštěv týdně. Dále jsou pro učitele NJ
plánovány semináře s rodilým mluvčím, o které je dlouhodobě také velký zájem.
Energy Future Tour 2016
S cílem seznámit se s inovativními možnostmi řešení výroby energie a možnostmi efektivního
využívání energií podniklo 14 studentů a mladých odborníků zaměřujících se na energetiku
zajímavou poznávací cestu, v rámci které navštívili řadu významných institucí a inovativních
podniků v Evropském regionu Dunaj Vltava. Dvanáctidenní poznávací cesty, která se
uskutečnila na začátku července 2016, se za Kraj Vysočina zúčastnili 2 studenti Střední
průmyslové školy Třebíč, studijní obor Energetik. Účastníci navštívili v Kraji Vysočina mimo jiné
Jadernou elektrárnu Dukovany a Vodní elektrárnu Dalešice. Účastníci pořídili v průběhu cesty
řadu zajímavých materiálů, které byly zpracovány do on-line deníku či byly použity ve
vícejazyčných filmech mapující celý průběh Energy Future Tour.
Den Evropy
Pod záštitou zemské radní Barbary Schwarz a za účasti dalších politických zástupců
partnerských regionů ERDV se dne 9. května 2016, v rámci každoročních oslav Dne Evropy,
uskutečnila v Dolním Rakousku přeshraniční odborná konference. Hlavními tématy byla
spolupráce v rámci EU, Evropský region Dunaj Vltava a vzdělávací program ERASMUS+.
Diskuze k současným politickým výzvám se zúčastnil za Kraj Vysočina Martin Hyský a také
skupina cca 30 studentů z Gymnázia Žďár nad Sázavou, jejíž zástupci se účastnili panelové
diskuze k současným možnostem mladých lidí v oblasti vzdělávání, cestování v rámci studia a
možností přístupu na pracovní trh.
Odborné fórum „Arbeiteswelt 4.0 – Pracovní svět budoucnosti – cílem 3-denního odborného
fóra, které proběhlo v září 2016 v Horní Falci, bylo představit očekávané změny v oblasti rozvoje
regionů, trhu práce a požadavků na pracovníky, změn v systému vzdělávání atd., které souvisí s
digitalizací ekonomiky a navazují na téma „Průmysl 4.0“. Řada expertů dotčených znalostních
platforem Evropského regionu Dunaj Vltava se zapojilo v rámci řady odborných přednášek,
workshopů a panelových diskuzí. Možná spolupráce v oblasti Průmyslu 4.0 je plánována jako
nosné téma ZP Trh práce a ZP Spolupráce firem a klastry pro rok 2017.
Z PR aktivit lze zmínit např. připravovanou publikaci Cyklotoulky po Evropském regionu
Dunaj Vltava. Jedná se o cyklopublikaci představující nejzajímavější cyklotrasy na území
ERDV. Za každý region budou představeny 4 trasy různých obtížností (publikace je připravena a
vydána bude na jaře 2017). Mezi pokračující úspěšné projekty patřila v roce 2016 i aktivita
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Chutě Evropského regionu Dunaj, kdy bylo natočeno 7 videoklipů (http://www.varimedobre.eu/ ),
kde významní čeští šéfkuchaři vaří tradiční regionální pokrmy z regionálních surovin konkrétního
regionu. Z prezentovaných receptů pak byla sestavena zajímavá kuchařka, která byla vydána na
konci roku 2016. V knize zájemce nalezne nejen recepty, ale i zajímavosti o jednotlivých
regionech a souhrnné informace o ERDV.
Opomíjena nebyla ani příprava nových odborných projektů s využitím dotačních titulů Interreg.
Po navázání nových kontaktů v rámci ERDV se podařilo subjektům z Kraje Vysočina zapojit se
do projektů, které získaly podporu v roce 2016 za více jak 1,2 mil Euro.

Institut regionů Evropy (IRE)

Kraj Vysočina je od roku 2013 členem Institutu evropských regionů. IRE (www.institut-ire.eu) je
neziskovou organizací, která se zabývá spoluprací mezi regiony, městy a korporacemi v Evropě
na aktuálně řešená témata. V současné době je členem 130 regionálních a lokálních subjektů z
23 zemí Evropy.
Delegace zástupců Kraje Vysočina se ve dnech 25. 9. – 27. 9. 2016 zúčastnila 12. konference
evropských regionů a měst v Salcburku s podtitulem Udržitelnost v regionech a městech Evropy.
Součástí této konference byla i valná hromada členů IRE. Mezi projednávanými tématy byly
Evropské financování regionálních a municipálních projektů, Udržitelná integrace žadatelů o azyl
v regionech a municipalitách, Udržitelné hospodaření s půdou a vodou – výzvy a nezbytné úkoly
pro regiony a města. V rámci prvního tématu byly představeny nové finanční nástroje Evropské
investiční banky pro podporu investičních projektů a projektů výzkumu a vývoje. Téma integrace
žadatelů o azyl bylo doplněno aktuálními statistikami přijatých osob v zemích EU, dle jejich věku,
vzdělání a pracovních dovedností. Pomoc s jejich přijetím je organizována prostřednictvím
Azylového, migračního a integrační fondu (AMIF). Byly také představeny některé úspěšné
modely integrace ve Švýcarsku a Německu. V oblasti hospodaření s půdou a vodou čelí Evropa
v současné době aktuálnímu nedostatku volné půdy a pitné vody. Je nutné další zastavění volné
půdy regulovat, aby i nadále byla půda schopna udržet vodu v krajině. Zhoršení kvality vod v
Evropě vedlo k přijetí nové legislativy, která má zajistit právo člověka na přístup k čisté vodě. Na
mezinárodní úrovni byl vytvořen program partnerství vodárenských firem, který umožňuje sdílení
dobré praxe mezi nimi. Byly zde představeny koncepty pro omezení spotřeby pitné vody a její
případné znovuvyužití.
IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a získat informace o možnostech spolupráce
mezi regiony a organizacemi. Členům je poskytován přímý přístup k rozhodnutím a politikám EU
institucí, jsou jim zprostředkovány výsledky mezioborové spolupráce ve výzkumu a
prezentována praxe z mezinárodních sympozií a odborných konferencí
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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 je členem 16 regionů: Dolní Rakousko, belgické Vlámsko,
Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region LanguedocRoussillon, italské regiony Benátsko, Emilia-Romagna a Toskánsko, nizozemské Limbursko,
polský region Podlaskie, španělské Katalánsko, švédské regiony Östergötland, Skåne a Västra
Götaland, britský Wales a organizace NHS24 Scotland. Aktivity v rámci EUREGHA za rok 2016
jsou popsány v kapitole 3. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu.

Zpracovali: Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 546 a Jan Skála, odbor
sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.
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5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Kraj Vysočina navštívil 23. května 2016 velvyslanec Švýcarské konfederace pan Markus
Alexander Antonietti
Ve společnosti hejtmana kraje Jiřího Běhounka a krajské radní Jany Fialové velvyslanec zahájil
v Pelhřimově prezentační road show projektu krajských středních technických škol s názvem
Postav si svoje auto. V rámci návštěvy Kraje Vysočina následovalo přijetí pana velvyslance v
sídle Kraje Vysočina v Jihlavě, za účasti ostatních členů a členek Rady Kraje Vysočina.
Návštěva pak pokračovala přijetím u primátora statutárního města Jihlava, a přednáškou pana
velvyslance na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Závěr návštěvy v Kraji Vysočina si pan
velvyslanec prohlédl náměstí a zámek v Telči, která má dlouholeté partnerství se švýcarským
městem Belp.

Spolupráce se Spolkovou republikou Německo
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 Aachenu. 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 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 a také
dvoudenní Soutěž první pomoci v Mladých Bříštích v Kraji Vysočina. Čeští studenti absolvují
odborné praxe v nemocnici ve Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum). Mezi vyučujícími obou škol
jsou vytvořeny dlouholeté osobní a přátelské vazby a spolupráce je založena na osobním
nadšení řady vyučujících obou škol.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov má od roku 2004 uzavřené
partnerství se školou v Hombergu a každoročně realizuje společné projekty.
Třetím rokem se žáci učebních oborů novoměstské Střední odborné školy účastnili čtrnáctidenní
praxe v německých firmách. Umožnil jim to projekt podporovaný Česko – německým fondem
budoucnosti a Řemeslnickou komorou v Chemnitzu. Truhláři se například podíleli na výrobě
nábytku, opraváři si vyzkoušeli drobné opravy a servisní práce a instalatéři pomáhali kromě
jiného při zakázkách na vodovodní potrubí a solární systémy
SUPŠ Jihlava – Helenín se v třetím říjnovém týdnu zúčastnila pracovního setkání uměleckých
škol zapojených do mezinárodního projektu THEA WELTNER v německém Ulmu. Thea Weltner
se narodila v Jihlavě v roce 1917, poté žila a tvořila střídavě v Německu, Austrálii a Švýcarsku.
Některé její instalace jsou i v Domě Gustava Mahlera.
Zpracoval: Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 338
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Spolupráce s Finskem
Mezinárodní sportovní škola 2016
Ve dnech 23. až 30. července 2016 se ve finské Pirkkale konal druhý ročník projektu se
sportovním zaměřením Mezinárodní sportovní škola – ISS. Na projektu ISS spolupracují Kraj
Vysočina s finskou oblastí Tampere a v současnosti je složen ze dvou sportovních aktivit,
Mezinárodní hokejové školy – IIHS (6. ročník) a Mezinárodní florbalové školy – IFS (2. ročník).
Liché ročníky jsou pořádány na Vysočině a sudé v regionu Tampere. Mezinárodní sportovní
školy se z Kraje Vysočina na základě výběru trenérů zúčastnilo celkem 46 hráčů ročníku 2003 a
mladších. Krajskou výpravu mladých sportovců doprovázelo 20 členů z řad trenérů,
realizačního týmu a zdravotní služby. Finové připravili do detailu propracovaný program
sportovních a volnočasových aktivit.
Spolupráce mezi středními školami Kraje Vysočina a města Tampere
V návaznosti na předchozí projekty ve středoškolském vzdělávání mezi Krajem Vysočina a
městem Tampere probíhala i v roce 2016 spolupráce středních škol z obou regionů
podporovaná z programu Erasmus+. Do těchto partnerství a výměn studentů i pedagogů se
zapojily Střední škola stavební Jihlava, Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín,
Střední průmyslová škola Třebíč a Gymnázium Třebíč.
Stipendium pro středoškolského studenta na roční studium v Tampere
Rada Kraje Vysočina schválila přidělení stipendia studentu Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec,
který byl přijat na školní rok 2016/2017 na gymnázium Hatäänpaan lukio ve finském Tampere.
Student prošel výběrovým řízením podle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování
stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Oddělení
vnějších vztahů pomohlo studentovi se všemi potřebnými formalitami pro studium v zahraničí.
Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.;
Milan Kastner, odbor školství mládeže a sportu, tel. 564 602 971.
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Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
•

Spuštění interaktivního elektronického průvodce PRUVODCE4U pro zámek Roštejn.

•

Schválení projektového záměru využití technologií pro mobilní elektronický zdravotní
systém v krajských nemocnicích a ústavech sociální péče. Projekt bude realizován v roce
2017
Implementace městského průvodcovského systému na bázi technologie iBeacon ve Žďáru
nad Sázavou. Projekt bude po dokončení obsahu přestaven veřejnosti v březnu 2017.

•
•

Realizovány 2 pracovní stáže na Tchaj-wan v oblasti ICT, kterých se zúčastnili pracovník
odboru informatiky KrÚ a vedoucí IT oddělení MěÚ Nové Město na Moravě

•

Zajištění samostatné sekce pro prezentaci tchaj-wanských ICT firem a řešení na konferenci
ISSS 2016

Zpracoval: Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346.
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