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KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika

ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI KRAJE VYSOČINA
SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY
v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009
Obsah dokumentu popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony kraje Vysočina, tak
dalšími důležitými partnery v zahraničí.
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách kraje Vysočina:
http://zahranici.kr-vysocina.cz
K dispozici jsou tyto informace:
 Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv;
 Základní informace o partnerských regionech;
 Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
 Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce. I z těchto důvodů není možné mít
přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která probíhá již po své vlastní
linii. Odbor vnějších vztahů má v současné době k dispozici aktuální seznam zahraničních
partnerství škol zřizovaných krajem Vysočina, který z důvodu rozsahu není součástí dokumentu.

Spolupráce s partnery v zahraničí
Mezinárodní aktivity odboru informatiky byly v roce 2008 zaměřeny zejména na:
Realizaci stávajících rozvojových projektů:
 eParticiate (eTen) – 20 mezinárodních partnerů, cílem je zajistit internetové přenosy
z prostředí regionálních i místních samospráv.
 ICHNOS Plus (Intereg4C) – 6 mezinárodních partnerů – model a fungování
kontaktního centra kraje.
 Legese (eParticipation) – 4 mezinárodní partneři, cílem bylo využít moderní
technologie pro zpřístupnění informací o EU, národní a místní legislativě v oblasti
odpadového hospodářství.
Přípravu nových projektových záměrů:
 eCitizen II (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti eGovernmentu se zaměřením na služby zapojující občany do řízení věcí
veřejných prostřednictvím ICT nástrojů.
 OSEPA (Interreg4C) – 13 mezinárodních partnerů, cílem je ověřit využití Open
Source SW ve veřejné správě.
 DE LAN (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je využít modely Libiny
Labs a Digital Business Ecosystems pro podporu regionálního rozvoje.
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DERES (Central Europe) – 5 mezinárodních partnerů (jedním z nich je Insiel,
organizace zřizovaná partnerským regionem Friuli Venezia Giulia), cílem je výměna
zkušeností a rozvoj v oblasti výměny dat ve zdravotnickém systému kraje.
 ADD ME (eParticipation) – 20 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti podpory znevýhodněných skupin obyvatel pomocí ICT.
Déle odbor informatiky řešil zásadní problémy, zejména v nastavení a notifikaci opatření
týkající se podpory vysokorychlostního internetu v kraji prostřednictvím ROP NUTS2
Jihovýchod. Odborné otázky byly diskutovány s odborníky z regionů sdružených v asociaci
eris@, které je Vysočina členem. V neposlední řadě odbor aktivně využívá služeb agentury
EPMA a kanceláře kraje v Bruselu při řešení specifických problémů či hledání nových
projektových záměrů.
Zpracoval: Václav Jáchim, OI, tel. 564 602 346.

Spolupráce s partnerskými regiony kraje Vysočina
1. Spolková země Dolní Rakousko
2. Region Champagne-Ardenne
3. Nitranský samosprávný kraj
4. Autonomní region Friuli Venezia Giulia
5. Zakarpatská oblast Ukrajiny
1. Spolupráce kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci kraje Vysočina se spolkovou
zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne 5. 9. 2002 ve
Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování a naplňování
Pracovního programu (PP). PP jsou zpracovány zpravidla na období dvou let. Obdobou
bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský (JčK) a Jihomoravský (JmK).
Takto nastavený rámec příhraniční spolupráce umožňuje těmto krajům podílet se na vytvoření
jednoho pracovního programu platného pro všechny zmíněné strany.
První Pracovní program na roky 2004-2006 byl slavnostně podepsán v Českých Budějovicích
13. října 2004. Současně platný Pracovní program na roky 2006 – 2009 byl podepsán hejtmany
všech zúčastněných krajů dne 18. 6. 2007 v Mikulově. Pro následující období je již připraven
návrh Pracovního programu na roky 2010 – 2013, k jehož schválení a podepsání má dojít
v druhé polovině roku 2009.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina v čele
koordinačního grémia, které je zřízeno pro naplnění aktuálního PP. Koordinační grémium má dle
dohody jednou ročně kontrolovat realizaci dohody a PP. Setkání koordinačního grémia za
účelem přípravy nového PP proběhlo dne 1. 4. 2009 v Českých Budějovicích.
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Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu v roce 2008 s přesahem do
1. pol. roku 2009:
Během roku 2008 došlo k setkání osmi pracovních skupin z jedenácti. V roce 2009 se již setkaly
tři pracovní skupiny. Velmi dobrou spolupráci prokázaly především následující skupiny:


Skupina „Turistický ruch“: Skupina Turistický ruch, jejíž odpovědnou koordinátorkou je
Ing. Zdeňka Kasalová, ve spolupráci s VysočinaTourism pracuje na projektu NEW
MARKETS spolu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava, jehož vedoucím partnerem
je Nederösterreich Werbung, GmbH.



Skupina „Ochrana před katastrofami a záchranná služba“: Skupina Ochrana před
katastrofami a záchranná služba (vedoucím koordinátorem je Ing. Jan Murárik)
uspořádala setkání v rámci cvičení ZÓNA 2008, kterého se účastnili členové pracovní
skupiny z Dolního Rakouska. Dne 16. 9. 2009 se uskuteční nácvik zásahu složek
Integrovaného záchranného systému kraje Vysočina (dále jen složek IZS) po pádu
letadla. Cílem je ověřit postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při záchranných
a likvidačních pracích. K tomuto nácviku budou v rámci příhraniční spolupráce pozvání
zástupci pracovní skupiny Dolního Rakouska a příslušní zástupci z Nitranského
samosprávného kraje.



Skupina „Doprava“: Skupina Doprava (vedoucí koordinátor je Ing. Radek Handa)
aktivně pracuje na více projektech, z nichž je důležité zmínit projekt Severojižní propojení
kraje, kde došlo k podpoření žádosti o spolufinancování projektu. Dále byla podepsaná
dohoda o partnerství k projektu II/360 Štěpánovice – Vacenovice a je plánovaná
spolupráce na projektu II/152 Jaroměřice – Hrotovice. Také byl dosáhnut konsensus
s Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem ve vztahu k trasování a byly stanoveny
prioritní hraniční přechody. Tři české kraje se také dohodly na střednědobé investiční
strategii silniční infrastruktury v příhraničí.



Skupina „Regionální politika EU“: Výsledkem pracovní skupiny Regionální politika EU,
Evropská územní spolupráce, EUREGIOny, je partnerství kraje Vysočina v projektu
RECOM CZ-AT, jejichž vedoucím koordinátorem je Ing. Vladimír Šprincl, (spolu s JčK
a JmK je partnerem Regionálnímu Managementu Niederösterreich). Projekt má za cíl
koordinovanou propagaci OP AT-CZ, oslovování potencionálních žadatelů a konzultaci
projektových žádostí. Dále byl za účasti všech zainteresovaných stran (CZ i AT) úspěšně
připraven projekt Dolnorakouské zemské výstavy 2009 v Telči (projekt REILA 2009).
Schválení tohoto stěžejního přeshraničního projektu bylo dosaženo společnou
vyjednávací aktivitou s kolegy z Dolního Rakouska. Dále pokračuje podpora při
předkládání projektů do OP AT-CZ, spolupráce na strategických projektech kraje
Vysočina.



Skupina „Kultura“: Pracovní skupina Kultura (zodpovědným koordinátor je Dis. Iva
Doležalová) se podílela na úspěšném podání projektu REILA 2009 (Regionální impuls
Zemská výstava 2009) v rámci dotačního titulu Přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika, jenž je hlavním zdrojem financování právě probíhající Dolnorakouské
zemské výstavy 2009 na české straně. Skupina se také podílela na přípravě a realizaci
právě probíhající Dolnorakouské zemské výstavy 2009.



Skupina „Vzdělávání“: Pracovní skupina Vzdělávání, výchova, mládež, rodina a sport
(zodpovědným koordinátorem je Mgr. Klára Lysová) ve spolupráci s Odborem školství,
mládeže a sportu kraje Vysočina, Domem dětí a mládeže Žďár nad Sázavou, Odborem
školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje, Centrem volného času Lyska / SVČ
Lužánky, Zemskou školní radou Dolního Rakouska a Regionálním managementem
Waldviertel uspořádala soutěž s názvem „Visionen für eine gemeinsame Zukunft in
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Herzen Europas“. Soutěže se zúčastnilo cca 1000 českých a dolnorakouských studentů,
přičemž Základní škola Telč se svým příspěvkem Poznávací výlet po Dolním Rakousku
umístila na druhé příčce stupňů vítězů.
Všichni dotázaní koordinátoři za kraj Vysočina považují za velký přínos vzájemnou výměnu
informací z oblasti jejich profesních kolegů jiných krajů. Jako velký potenciál budoucí zahraniční
spolupráce je vnímaná právě probíhající Dolnorakouská zemská výstava, která umožňuje
navázání nových kontaktů, viz níže.
Další aktivity:


Dolnorakouská zemská výstava 2009 (DRZV): Velmi intenzivně probíhá spolupráce
v rámci Dolnorakouské zemské výstavy 2009 jakož i jejích doprovodných programů. Tato
první přeshraniční zemská výstava probíhá v Telči, Hornu a Raabsu ve dnech od 18. 4.
do 1. 11. 2009. Významné jsou doprovodné projekty výstavy z nichž je důležité jmenovat
především projekt „Promítání příběhů železné opony“, „Mladá univerzita“ a akce
pořádané Mikroregionem Telčsko např. RegionRenesanceTour Telč – Raabs – Horn –
Eggenburg, Dřevořezání a Štrůdlování. Pod záštitou hejtmana kraje Vysočina
a zemského hejtmana Dolního Rakouska proběhne v prvním zářijovém víkendu první
preshraniční jízda historických hasičských vozidel koordinovaná předsedou
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina panem Janem Slámečkou. Cílem
doprovodných programů výstavy je aktivní setkání a vybudování kontaktů mezi českými
a rakouskými občany a spolky. Další informace o Dolnorakouské zemské výstavě jsou
uvedeny na www.dolnorakouska-vystava.cz.



Waldviertel Akademie: Ve spolupráci s Ludwig Boltzmann-Institut für KriegsfolgenForschung v rámci WALDVIERTEL AKADEMIE Dolního Rakouska byla zorganizována,
jako doprovodný program DRZV 2009, série setkání Čechů a Rakušanů s historickým
kontextem, které probíhaly od února do června 2009. Účastníci se měli možnost setkat
se zajímavými hosty a po úvodní diskuzi probíhající na podiu se aktivně zapojit do
rozhovorů. V součastné době probíhá jednání s Institutem Ludwiga Boltzmanna
o publikaci příspěvků přednášejících.



Dvoudenní seminář pro učitele dějepisu středních škol: Odbor školství v návaznosti
na Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 připravuje dvoudenní seminář pro učitele
dějepisu středních škol, který by se měl uskutečnit ve dnech 17. – 18. září 2009.
Záměrem tohoto počinu je využít potenciál výstavy a poskytnout učitelům inspirativní
seminář k problematice česko-rakouských vztahů. O aktivní účast byli na této akci byli
požádáni oba kurátoři výstavy.



Návštěva Zemského muzea, Zemského archivu a depozitáře v St. Pölten: Dne 27. 8.
2009 se uskuteční návštěva Zemského muzea, Zemského archívu a depozitáře v St.
Pölten (Dolní Rakousko), které se bude účastnit radní pro oblast cestovního ruchu
a kultury Ing. Tomáš Škaryd, ředitel krajského úřadu Ing. Zdeněk Kadlec, ředitelka
Státního okresního archívu v Jihlavě PhDr. Renata Pisková, ředitel Oblastní galerie
v Jihlavě Mgr. Aleš Seifert, jakož i zástupci KrÚ kraje Vysočina. Tato návštěva se
uskuteční díky navázání dobrých kontaktů vzniklých během příprav a organizace
Dolnorakouské zemské výstavy 2009. Cílem akce je získání informací v oblasti kultury
a diskuze nad možnostmi spolupráce po skončení DRZV 2009.



Rodinné pasy: Kraj Vysočina chce v rámci přeshraniční spolupráce propojit slevový
systém, tzv. Rodinný pas, se sítí slevového systému Dolního Rakouska. O podporu bude
žádat z Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 2013“ s projektem „Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem
NÖ Familienpass v Dolním Rakousku“.
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Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech: Kraj Vysočina se stal
partnerem projektu „Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech“, který
byl v lednu 2009 předložen do Operačního programu Cíl 3 „Evropská územní spolupráce
Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“. V rámci projektu bude řešena např.
problematika rozpočtování obcí. Na realizaci projektu se budou podílet Odbor
regionálního rozvoje, Odbor ekonomický a Odbor analýz Krajského úřadu kraje
Vysočina.



Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi následujícími školami:
-

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
spolupráce s BHAK/BHAS Zwettl;

-

SOŠ a SOU Třešť spolupráce s Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois v rámci
program Interreg 2006;

-

VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou má navázanou spolupráci
s Fachschule Krems a Wiener Kunstschule, konkrétním výsledkem spolupráce je
plastika na téma Hranice umístěna v Raabsu;

-

SŠ stavební Jihlava připravuje v rámci evropské územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 - 2013 s HTBL Krems již druhý projekt zaměřený na
podporu cyklorturistiky na vysočině;

-

GOB a SOŠ Telč spolupracuje již od roku 1990 s Gymnáziem Waidhofen;

-

ZŠ T.G. Masaryka Moravské Budějovice má partnerské školy Hauptschule,
Kautzen, Hauptschule Pulkau;

-

Střední škola obchodu a služeb Jihlava pořádá stáže pro žáky oborů kosmetička,
kadeřník s Landesberufsschule St. Pőlten a Landesberufsschule Laa/Thaya.

Zpracovala: Kateřina Holíková, OSH, tel. 564 602 337.
2. Spolupráce kraje Vysočina s regionem CHAMPAGNE-ARDENNE
Oficiální smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a francouzským regionem ChampagneArdenne byla uzavřena dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání smlouvy bylo logickým vyústěním
vztahů, které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je Stálá konference. Na společném setkání
představitelů kraje Vysočina s víceprezidentkou regionu Champagne-Ardenne Claudie Ledoux
a panem Michelem Durandem, ředitelem Odboru mezinárodních a evropských vztahů regionu
Champagne-Ardenne, v prosinci 2008 bylo složení této Stálé konference diskutováno. Hejtman
kraje Vysočina svým dopisem z 18. 12. 2008 navrhl složení podle klíče 1 politik – člen krajského
zastupitelstva a 2 úředníci – pracovníci krajského úřadu. Navrhované složení stálé konference
vzala na vědomí Rada kraje svým usnesením č. RK-25-2009-12. Francouzská strana se
prozatím ke složení Stálé konference nevyjádřila. Na začátku roku 2010 proběhnou
v Champagne-Ardenne regionální volby.
Ve dnech 29. 5. – 3. 6. 2009 proběhlo u příležitosti meziregionálního hokejového turnaje (viz
níže) setkání zástupců kraje Vysočina s prezidentem regionu Champagne-Ardenne JeanemPaulem Bachym. Prezident při této příležitosti pozval hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka
na 63. ročník zemědělského veletrhu, který se uskuteční ve městě Chalons-en-Champagne na
přelomu srpna a září 2009. Toto pozvání bylo hejtmanem kraje Vysočina přijato.
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Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009:


Spolupráce mezi Hotelovou školou Světlá ve Velkém Meziříčí a Víceoborovou
střední školou ve městě Bazeilles: Každým rokem probíhají společná setkávání
studentů a učitelů těchto škol. Víceoborová střední škola z města Bazeilles
zprostředkovává studentům hotelové školy z Velkého Meziříčí tříměsíční odborné praxe
ve Francii a pro absolventy Hotelové školy nabízí tříleté pomaturitní studium. Pro nový
školní rok 2009 dostala Hotelová škola nabídku na další dvě místa pro studenty
pomaturitního studia.



Spolupráce Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně s Institut Universitaire
de Technologie Troyes: Na podzim roku 2008 bylo podepsáno partnerství mezi Střední
uměleckoprůmyslovou školou Helenín, resp. mezi Technickou univerzitou v Liberci,
a Institut Universitaire de Technologie Troyes, resp. Université de Reims ChampagneArdenne. Vysoká škola ve městě Troyes zprostředkovává každým rokem studentům
Střední uměleckoprůmyslové školy v Heleníně odborné stáže v textilních firmách
v Champagne-Ardenne.



Spolupráce Sdružení na podporu mezinárodního přátelství „Slunce“ a Občanského
sdružení Hodina H s Fédération des Maisons de Culture et Jeneusse (FDMCJ):
Sdružení „Slunce“ začalo spolupracovat s FDMCJ v oblasti neformálního vzdělávání
a volnočasových aktivit mládeže v rámci evropského programu Mládež v akci. Hlavními
tématy spolupráce byla ochrana životního prostředí a sportovní aktivity. Mezi konkrétní
výsledky patří setkání v rámci projektu „Green/Environmental Youth Issues“ v červenci
2008. Projekt byl dofinancován krajem Vysočina. Od roku 2009 převzalo spolupráci
s FDMCJ Občanské sdružení Hodina H a v červnu 2009 vyslalo na mezinárodní setkání
mládeže do Troyes 12 mladých lidí z Vysočiny.



Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava s Ecole International de
Management v Troyes: V rámci programu Erasmus probíhá spolupráce mezi VŠPJ
a Vysokou školou managementu ve městě Troyes.



Lektor francouzského jazyka ve školním roce 2007/2008: Ve školním roce 2007/2008
působil na Střední uměleckoprůmyslové škole Helenín lektor francouzského jazyka.
Spolupráce probíhala za finančního přispění jak kraje Vysočina, tak Úřadu regionální
rady Champagne-Ardenne.



Lektor francouzského jazyka ve školním roce 2009/2010: Krajský úřad kraje Vysočina
ve spolupráci s Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR a Úřadem regionální rady
Champagne-Ardenne připravují působení lektora francouzského jazyka na středních
školách v kraji Vysočina. Lektor bude působit na školách od září 2009. Na financování
lektora se bude podílet jak kraj Vysočina, tak kraj Champagne-Ardenne.



Mezinárodní hokejový turnaj: Ve dnech 29. 5. – 3. 6. 2009 se ve městě CharlevilleMézières v Champagne-Ardenne uskutečnil turnaj v ledním hokeji, kterého se zúčastnil
krajský výběr hráčů ve věku 17 – 19. let. Družstvo z Vysočiny zvítězilo v základní
skupině turnaje a vyhrálo rovněž finálový zápas proti týmu z Nitranského kraje ze
Slovenska. V této souvislosti byli představitelé kraje Vysočina požádáni francouzskou
stranou o možnost uspořádat školu ledního hokeje pro francouzské hráče na Vysočině.



Projekt – Forest Tree: V lednu 2009 se kraj Vysočina v rámci Operačního programu
meziregionální spolupráce Interreg IVC stal partnerem projektu s názvem Forest Tree.
Projekt se zaměřuje na spolupráci regionů v oblasti strategie rozvoje lesnictví.
Leadpartnerem projektu je kraj Champagne-Ardenne. V době předkládání této zprávy
nebylo známo, zda byl projekt přijat.
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Zpracovala: Martina Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.
3. Spolupráce Vysočiny s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Vysočinou byla hejtmany obou
krajů podepsána dne 19. 4. 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) má podepsánu obdobnou
smlouvu o spolupráci s regionem Champagne-Ardennen.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Prozatím nedošlo ke jmenování
členů Stálé konference. Hejtman kraje Vysočina v dopise z 3. 8. 2006 navrhl vytvoření Stálé
konference. V srpnu 2009 je naplánovaná návštěva politické reprezentace kraje Vysočina
v NSK. Účelem návštěvy je představení nově zvolených vrcholných představitelů kraje,
navázaní kontaktů pro úspěšnou zahraniční spolupráci a projednat složení Stále konference.
Volby do zastupitelstev samosprávných krajů a volby předsedů samosprávných krajů proběhnou
14. 11. 2009.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009:


Spolupráce škol: Existuje dobrá spolupráce škol se Slovenskou republikou. Spolupráci
s Nitranským samosprávným krajem, která se zaměřuje především na výměnné stáže
studentů, mají tyto školy: Střední škola technická Jihlava, HŠ Světlá a OA ve Velkém
Meziříčí, Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Akademie – VOŠ, Gymn. a SOŠUP
Světlá nad Sázavou.



Konference v Nitře pod názvem „Regionální destinační management“:
Dne 29. 5. 2009 se v Nitře uskutečnila konference věnovaná managementu turistických
regionů. Na pozvání organizátora, odboru zahraničních vztahů a cestovního ruchu
partnerského Nitranského kraje, se konference zúčastnili zástupci Vysočina Tourism.
Účastníci konference měli možnost získat informace a zkušenosti z postupného
uplatňování strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina.



Soutěž KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 2009: Odbor krizového řízení
podporuje prezentaci kraje při účasti na soutěži středních škol s mezinárodním
zastoupením v NSK s názvem „KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁR 2009“. Tato
soutěž je zaměřená na využití teoretických zkušeností v praxi při poskytování pomoci
a ochrany jiným v nouzi a bude se konat v září 2009. Za kraj Vysočina bude soutěžit
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod.



Spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) – nácvik zásahu
složek IZS: Dne 16. 9. 2009 se uskuteční nácvik zásahu složek IZS kraje Vysočina po
pádu letadla. Cílem je ověřit postup a taktiku složek IZS při společném zásahu při
záchranných a likvidačních pracích. K tomuto nácviku budou v rámci příhraniční
spolupráce pozvání příslušní zástupci z Nitranského samosprávného kraje a zástupci
Pracovní skupiny Dolního Rakouska.

Zpracovala: Kateřina Holíková, OSH, tel. 564 602 337.

Číslo stránky

7

4. Spolupráce kraje Vysočina s regionem FRIULI VENEZIA GIULIA
Smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina a italským regionem Friuli Venezia Giulia byla
uzavřena dne 4. 9. 2006 v Jihlavě. První kontakty s tímto italským severovýchodních regionem
spadají do roku 2003, kdy se kraj Vysočina představil na dvou investičních konferencích v Itálii.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je Pracovní skupina. Současní členové Pracovní
skupiny byli jmenováni Radou kraje Vysočina usnesením č. RK-25-2009-13.
Dne 16. 4. 2009 zaslal hejtman kraje Vysočina prezidentovi regionu Friuli Venezia Giulia dopis,
ve kterém navrhl setkání zástupců obou krajů s cílem představit sebe a nové členy Rady kraje
Vysočina a zároveň projednat možnost spolupráce obou regionů. Italská strana se k této
nabídce prozatím nevyjádřila.
Mezi konkrétní výsledky spolupráce v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009:


Spolupráce zaměřená na výměnu dat mezi složkami zdravotního systému: V roce
2008 byla ve spolupráci se společností Insiel (servisní organizace pro region Friuli
Venezia Giulia) podána projektová žádost z Operačního programu Central Europe 2013
Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Interreg IVB. Leadpartnerem projektu je kraj
Vysočina. Téma záměru je založeno na výměně dat mezi složkami zdravotního systému
v regionu. V době předkládání této zprávy nebylo známo, zda byl projekt přijat.



Spolupráce s „AREA SCIENCE PARK v TERSTu“: Kraj Vysočina spolupracuje s Area
Science Park v Terstu v rámci přípravy projektu, který byl podán v březnu 2009
pod názvem SPINEUROPE - Science and technology Parks for Innovation in central
EUROPE (dále jen SPINEUROPE ). Projekt byl podán v rámci Operačního programu
Nadnárodní spolupráce pro oblast Střední Evropa - INTERREG IVB. Leadpartnerem
projektu je kraj Vysočina a jedním z partnerů je AREA SCIENCE PARK v Terstu. Cílem
projektu je identifikovat a sdílet dobrou praxi v oblasti rozvoje inovačního prostředí
v regionu. V době předkládání této zprávy nebylo známo, zda byl projekt přijat.



Partnerství města Světlá nad Sázavou s italským městem Spilimbergo: Na jaře roku
2008 byla mezi městem Světlá nad Sázavou a městem Spilimbergo podepsána
partnerská smlouva.



Spolupráce Kanceláře kraje Vysočina v Bruselu (dále jen kancelář) a zastoupení
partnerského regionu Friuli Venezia Giulia v Bruselu: Spolupráce mezi zástupci
regionů v Bruselu probíhá zejména v oblasti konzultací a výměny informací o tématech
společného zájmu. V březnu 2009 zástupce Friuli Venezia Giulia v Bruselu vystoupil na
konferenci „Cestovní ruch a lázeňství: vytváření silnějšího odvětví“ připravené krajem
Vysočina při příležitosti Českého předsednictví v rámci tzv. Dnů krajů České republiky
v Bruselu. V dubnu 2009 zorganizovala kancelář ve spolupráci se zastoupením Friuli
Venezia Giulia konferenci pro zastoupení všech italských regionů v Bruselu na téma
českého předsednictví.

Zpracovala: Martina Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.
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5. Spolupráce kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila kraj Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti
Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena smlouva o spolupráci mezi oběma regiony.
Následující den se uskutečnilo první zasedání Stálé konference, která projednala základní
parametry projektu podpory, s jehož realizací se počítá již v letošním roce.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Počet členů za českou stranu byl
7 ve volebním období 2004 až 2008 i ve volebním období 2008 až 2012 - zastoupeny jsou zde
všechny politické kluby zastupitelstva kraje (5), ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina a externí
spolupracovník. Stálá konference určuje hlavní směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí
impulzy. Zasedá pod záštitou předsedy Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana kraje Vysočina,
kteří jmenují její členy.
Za českou stranu byli na volební období let 2008 – 2012 do Stálé konference jmenováni:
Příjmení a jméno

Okres

Za stranu

Novotný Vladimír

ZR

ČSSD

Šlechtický Pavel

JI

KSČM

Rohovský Ivo

ZR

ODS

Kodet Václav

JI

KDU-ČSL

Běhounek Jiří

hejtman kraje Vysočina

Kadlec Zdeněk

ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina

Nedvěd Josef

externí spolupracovník

Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail nedvedova.k@kr-vysocina.cz.
Ve dnech 21. – 24. 5. 2008 proběhla pracovní cesta zástupců kraje Vysočina do Zakarpatské
oblasti Ukrajiny, záměrem bylo projednání dalších možných směrů spolupráce obou regionů na
rok 2008.
Dne 17. 12. 2008 schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina rozpočet kraje Vysočina na rok 2009.
V rámci tohoto rozpočtu bylo schváleno 5 mil. Kč na spolupráci se Zakarpatskou oblastí
Ukrajiny.
Ve dnech 5. – 7. 3. 2009 se uskutečnila pracovní cesta nové politické reprezentace do
Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Účelem této pracovní cesty bylo představení nového hejtmana,
diskuse o konkrétních projektech spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny na
rok 2009, včetně osobní návštěvy a prohlídky možných projektů realizace. Dalším cílem byla
výměna kontaktů mezi hospodářskými komorami obou regionů, navázání spolupráce a příprava
podnikatelské mise, která proběhne v letošním roce.
Při této příležitosti hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek a předseda Oblastní rady Zakarpatské
oblasti Ukrajiny Mychajlo Kičkovský podepsali Společné prohlášení reprezentantů partnerských
regionů. Jedná se o vyjádření vůle vytvořit podmínky pro realizaci společných projektů v roce
2009:
-

investiční akce ve školství/vzdělání (Strymba, Lazeščyna – pokračování projektů
– topení, sociální zázemí);
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-

investiční akce v sociální oblasti (Tjačiv – zařízení pro postižené děti, požadavek:
dveře a okna);

-

účast turistických (cestovních) firem na Mezinárodní výstavě Tureurocentr
Zakarpattya 2009 (11. – 13. 9. 2009 v Užhorodě);

-

organizace česko-ukrajinských táborů pro děti a mládež v obci Strymba
a Lazeščyna Rachivského okresu dle možností;

-

návštěva delegace a výměna zkušeností v odvětví školství, kultury, zdravotnictví.

Dne 27. 3. 2009 se sešla česká část Stálé konference, podpořila společné projekty na rok 2009
a schválila konkrétní návrh rozpočtu spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatí na rok 2009 –
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo tento rozpočet a dar dobročinnému fondu ViZa na svém
jednání dne 12. 5. 2009.
Ve dnech 24. – 25. 3. 2009 navštívil Českou republiku prezident Ukrajiny Viktor Juščenko
s manželkou. Hejtman kraje Vysočina byl přizván na slavnostní večeři pořádanou na počest
prezidenta Ukrajiny na Pražském hradě. Účast hejtmana na této slavnostní večeři si vyžádala
sama ukrajinská strana – na základě výsledků aktivní a dobré spolupráce kraje Vysočina se
Zakarpatskou oblastí Ukrajiny.
Ve dnech 13. – 17. 5. 2009 se uskutečnila pracovní cesta členů Stálé konference (zástupců
všech politických klubů zastupitelstva) do Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Účelem cesty bylo
společné zasedání Stálé konference (české a ukrajinské části) a kontrola zahájení společných
projektů podpory na rok 2009.
Ve dnech 30. 7 – 1. 8. 2009 navštívila Vysočinu nejvyšší politická reprezentace Zakarpatské
oblasti Ukrajiny. Záměrem návštěvy byla diskuse o přípravě projektů spolupráce na příští rok
a návrhy rozšíření spolupráce do dalších oblastí.
Ve dnech 21. – 23. 8. 2009 se uskuteční pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Účelem je kontrola realizace projektů a využití finančních prostředků, se kterými hospodaří
dobročinný fond ViZa – povinnost této kontroly vyplývá se Smlouvy o spolupráci.
Ve dnech 10. – 13. 9. 2009 se uskuteční pracovní cesta do Zakarpatské oblasti Ukrajiny pod
vedením hejtmana a za účasti členů Stálé konference za účelem slavnostního předání díla do
užívání. Jedná se o tyto konkrétní projekty:
-

škola v Lazeščyně – výměna topení, radiátorů, instalace nového kotle, vylepšení
sociálního zázemí;

-

škola ve Strymbě – výměna topení, radiátorů, instalace nového kotle, vylepšení
sociálního zázemí;

-

příspěvek na dobudování Turistického informačního centra na Středu Evropy;

-

Tjačiv – zařízení pro postižené děti – zaplacení výroby a instalace oken a dveří;

-

obnova studánek a minerálních pramenů v Karpatské národní rezervaci;

-

dar Nemocnici Rachiv – vyřazené (ale plně funkční) postele a stolky z Nemocnice
Pelhřimov na Vysočině.
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Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2008 s přesahem do 1. pol. roku 2009:


Propagace kraje Vysočina: Zasílání Novin kraje Vysočina, knih z Edice Vysočiny,
propagačních materiálů kraje Vysočina, pomoc při tvorbě webových stránek. České
spolky kraj Vysočina propagují ve svých publikacích a při svých akcích.



Nabídka Letní žurnalistické školy: Organizátoři Letní žurnalistické školy nabídli 2 až 4
studentům ze Zakarpatské oblasti účast na dalším ročníku letní žurnalistické školy Karla
Havlíčka Borovského. Znamená to, že budou mít zdarma pobyt, ubytování stravu
a poplatek za týdenní kemp. Měli by se zajímat o média, znalost jednoho světového
jazyka (případně češtiny či slovenštiny) podmínkou.



Spolupráce organizací v sociální oblasti: bude realizována v několika úrovních:
-

formou odborných stáží pracovníků v ÚSPMP Těchobuz a v DD Proseč u Pošné;

-

je podepsána smlouva o spolupráci DD Proseč u Pošné a Geriatrickým
penzionátem „Černa hora“ ve Vinohradivu.



Spolupráce v oblasti školství, vzdělávání, mládeže a sportu: Spolupráce škol,
nabídka stáží, výměnných táborů, akce pro mládež – dosud v jednání. Byla zahájena
diskuse o možné spolupráci Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s obdobnou
vysokou školou v Zakarpatské oblasti Ukrajiny a možnostech studia ukrajinských
maturantů na VŠPJ.



Výměna zkušeností v oblasti životního prostředí: Počátkem roku 2010 se
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny uskuteční mezinárodní vědecká konference Udržitelný
rozvoj Karpat a dalších horských regionů Evropy. Českou republiku a kraj Vysočina
budou zastupovat Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje, a Ladislav Seidl,
vedoucí oddělení vnějších vztahů. Na výše zmíněné konferenci vystoupí s krátkou
prezentaci. Dosud v jednání jsou další témata výměny zkušeností v oblasti životního
prostředí jako třídění odpadu, nakládaní s odpady, enviromentální výchova atd.



Spolupráce v oblasti hospodářství: Hospodářské komory obou regionů ve spolupráci
s krajskými úřady pracují na přípravě podnikatelské mise ve dnech 21. až 24. října 2009.



Účast na mezinárodní výstavě: Kraj Vysočina se již druhým rokem účastní
Mezinárodní výstavy Tureurocentr Zakarpattya v Užhorodě. O prezentaci a obsluhu
stánků se starají české krajanské spolky v Užhorodě.



Spolupráce v oblasti kultury: Koncert Zakarpatského souboru a tanců dne 1. 6. 2008
v Jihlavě, účast na filmových festivalech, návštěva folklórních souborů. Ve dnech 11. –
14. 11. 2008 navštívil kraj Vysočina folklórní soubor z Lazeščiny a zástupci pro oblast
školství z Rachivského rajónu. Vrcholem návštěvy byl koncert pro veřejnost 13. 11. 2008
v sídle krajského úřadu. V druhé části listopadu se uskuteční návštěva ZŠ Strymba
v kraji Vysočina. Návštěva bude tématicky spojena s folklórním festivalem Sedmikvítek
(21. až 22. 11. 2009), kde žáci ZŠ budou mít vystoupení. Účastnit se budou i folklórní
soubory z Maďarska, Slovenska, Polska a dalších zemí.



Spolupráce měst a obcí: Tři obce z Vysočiny se již přihlásily ke spolupráci (Jihlava,
Dobronín, Dolní Cerekev) s obdobnými obcemi v Zakarpatí. V současné době probíhá
hledání partnerských měst. U obce Dolní Cerekev jsme těsně před uzavřením partnerství
s obcí Lazeščyna.



Přispívání do deníků: Např. Časopis Společnosti přátel Podkarpatské Rusi, Časopis
Porohy (časopis pro Ukrajince žijící v Čechách), www.karpaty.net a jiné.
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Zřízení speciálního odkazu pro Zakarpatskou oblast Ukrajiny na webových
stránkách kraje: Pracuje se na zřízení speciálního odkazu pro Zakarpatskou oblast
Ukrajiny na webových stránkách kraje Vysočina v rámci zahraniční spolupráce.



Investiční akce v Zakarpatské oblasti Ukrajiny: Ve dnech 7. – 10. 9. 2008 navštívila
oficiální delegace kraje Vysočina (včetně celé stálé konference) Zakarpatskou oblast
Ukrajiny, kde na školách v Lazeščyně a Strymbě proběhlo slavnostní předání díla
(investičních akcí – osazení nových oken a dveří, úprava prostor uvnitř i vně školy) do
užívání, školám byly rovněž předány dvě PC. Na financování akcí se podílely oba
partnerské regiony. Ve dnech 12. – 14. 10. 2008 proběhla pracovní cesta do
Zakarpatské oblasti Ukrajiny za účelem kontroly dokončení prací ve školách Lazeščyna
a Strymba, příprava projektů na rok 2009, návštěva českých spolků (předání PC a knih
z Edice Vysočiny).



Spolupráce v oblasti zdravotnictví: Dne 25. 10. 2008 navštívili kraj Vysočina ředitel,
primáři a lékaři ze sanatoria a lázní v Solotvině a nabídli možnost léčby pacientů
z Vysočiny v solných dolech a sanatoriu v Solotvině.



Spolupráce s Generálním konzulátem ČR ve Lvově: Kraj Vysočina má aktivní
a dobrou spolupráci s konzulem Františkem Lokajem (Generální konzulát ČR ve Lvově)
a konzulem Yaroslavem Asmanem (Generální konzulát Ukrajiny v Brně). Pan konzul
navštívil při své návštěvě ČR dne 3. 7. 2009 Vysočinu.

Financování společných projektů


Na společné schůzce zástupců obou partnerských regionů byl předjednán způsob
podpory konkrétních projektů. Ze všech možných řešení jako nejvhodnější vzešlo
financování dohodnutých akcí prostřednictvím dobročinného fondu.



Činnost dobročinného fondu ViZa je tedy ideologicky i finančně podporována ze strany
obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti Ukrajiny i kraje Vysočina.



Hlavním cílem činnosti fondu je spolupráce Zakarpatské oblasti Ukrajiny a kraje Vysočina
České republiky při poskytování nezištné dobročinné pomoci formou jednorázové
(systematické) finanční, hmotné (materiální) a jiné pomoci na základě smluv (kontraktů)
o dobročinné činnosti, poskytování pomoci bezprostředně osobní prací, službami,
převzetí na svůj účet výdajů spojených s bezúplatnou plnou nebo částečnou správou
objektů dobročinnosti a jiných opatření, které nejsou v rozporu se zákonodárstvím
Ukrajiny.



Brožura s podrobnějšími informacemi o dobročinném fondu ViZa v jazykové mutaci
české, ukrajinské a anglické je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách
kraje Vysočina nebo v tištěné podobě v kanceláři K. Nedvědové.

Zpracovala: Kateřina Nedvědová, OSH, tel. 564 602 152.
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