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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
2. pololetí 2009 až 3. čtvrtletí roku 2010
Obsah dokumentu popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony kraje Vysočina, tak
dalšími důležitými partnery kraje Vysočina v zahraničí. Oficiální partnerská smlouva byla
doposud podepsána se čtyřmi regiony v rámci Evropské unie, kterými jsou: Spolková země
Dolní Rakousko (na dobu neurčitou), Region Champagne-Ardenne (na dobu neurčitou), region
Friuli Venezia Giulia (na dobu určitou), Nitranský samosprávný kraj (na dobu neurčitou)
a s jedním regionem mimo Evropskou unii, kterou je Zakarpatská oblast Ukrajiny (na dobu
určitou). Partnerská smlouva s italským regionem Friuli Venezia Giulia vypršela dne 4. 9. 2010.
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. V letošním roce si také p. o. Vysočina
Tourismus stanovila ve svých prioritách podporu spolupráce s partnerskými regiony kraje
Vysočina. Oddělení vnějších vztahů má k dispozici obsáhlý seznam zahraničních partnerství
škol zřizovaných krajem Vysočina, který z důvodu rozsahu není součástí dokumentu a je
důkazem aktivní mezinárodní spolupráce v oblasti školství. I z těchto důvodů není možné mít
přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která probíhá již po své vlastní
linii.

Spolupráce s partnery v zahraničí
Mezinárodní aktivity odboru informatiky byly v roce 2009 a 2010 zaměřeny zejména na
realizaci stávajících rozvojových projektů:
 ICHNOS Plus (Intereg4C) – 6 mezinárodních partnerů – model a fungování kontaktního
centra kraje.
 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.
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DE LAN (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je využít modely Libiny Labs a
Digital Business Ecosystems pro podporu regionálního rozvoje.
 ADD ME (eParticipation) – 20 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti podpory znevýhodněných skupin obyvatel pomocí ICT.
 PreCo (FP7) – 9 mezinárodních partnerů, téma projektu jsou veřejné zakázky ve
speciálních rozvojových aktivitách v oblasti eHealth.
 CEMDSI (FP7) – 11 mezinárodních partnerů, téma projektu je vzdělávání ve veřejné
správě a využítí elearningových platforem.
 eAmbulance (společný projekt s taiwanskou společností III) – objednávkový systém do
krajských nemocnic.
Nejaktivnější komunikace probíhá s těmito regiony či městy: Sardinie (Itálie), Wales (Velká
Británie), Tampere (Finsko), Athény (Řecko), Taipei (Taiwan).
Mimo to 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.
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 2010 – 2013 byl podepsán hejtmany
všech zúčastněných krajů, za účasti velvyslankyně Rakouska Dr. Margot Klesitl-Löffler a
velvyslance České republiky ve Vídni RNDr. Jana Koukala dne 22. 10. 2009 v Brně.
V novém Pracovním programu byla vytvořena pracovní skupina č. 5 „Věda a výzkum“
s odpovědným koordinátorem Doc. RNDr. Ivetou Fryšovou Ph.D. Z kapitoly č. „1 Ekologieživotní prostředí“ se vyčlenily samostatné kapitoly – v novém programu označené: č. 1. Vodní
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hospodářství, č. 2. Zemědělství a lesnictví a č. 3. Ochrana přírody a životního prostředí,
alternativní energie, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství.
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. Setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce uplynulého
období proběhlo dne 20. 10. 2010 v Retz/Dolní Rakousko (předchozí jednání koordinačního
grémia se odehrálo dne 1. 4. 2009 v Českých Budějovicích).
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
Od posledního setkání koordinačního grémia dne 1. 4. 2010 došlo k setkání osmi pracovních
skupin (z celkového počtu 14.). Čtyři pracovní jednání se uskutečnily v kraji Vysočina. Největší
přínos a výsledky (z pohledu Vysočiny) vykazují tyto pracovní skupiny: 9. Doprava;
10. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, Euroregiony; 12. Kultura;
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport.


Skupina „Doprava“ předložila tři projektové žádosti z Operačního programu Evropská
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013, které byly v září 2010
schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina. Jedná se o následující projekty: Severojižní
propojení kraje Vysočina – 3, Zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu
Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152 a Modernizace úseku komunikace II/408 u
Jemnice.
Stále diskutovaným tématem je problematika železničního spojení Slavonice-Fratres.
Mezi krajem Jihočeským, Vysočinou a zemí Dolní Rakousko se nedaří nalézt společné
řešení. K této problematice jsou naplánována další jednání.



Skupina „Regionální politika EU“: Mezi významné aktivity se řadí společná „Burza
partnerů“, která proběhla dne 14. 4. 2010 a 21. 4. 2010 ve spolupráci se všemi partnery
dohody. Cílem bylo podpořit potenciální projektové partnery ke spolupráci.
Po úspěšném schválení jsou již realizovány následující projekty: Spolupráce mezi místní
Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku,
Propojení systému Rodinných pasů v kraji Vysočina se systémem NÖ Familienpass
v Dolním Rakousku a Interkulturelní vzdělávání dětí a dospělých (IBKE).
V přípravné fázi se nachází tyto projekty: 1. Partnerství Rakousko – Česká rep. ve
středoevropském regionu – PRO 2013+; 2011; 2. Společně na trhu práce (HK Vysočina
– WK Dolní Rakousko); 3. Porta culturae (strategický projekt krajů Jmk, Jčk, Vysočiny a
DR v oblasti kultury a cestovního ruchu); 4. Snížování energetické náročnosti; 5.
Dopravní projekty v rámci Severo-jižního propojení kraje Vysočina; 6. Školská síť „Školy
a hospodářství“ (Vysočina Education – NÖ Landesakademie)



Skupina „Kultura“ se podílela na realizaci úspěšné Dolnorakouské zemské výstavy
2009. Partnerem tohoto úspěšného projektu za kraj Vysočina bylo Muzeum Vysočiny
Jihlava.
Důležitá je společná příprava projektu Porta culturae. Jedná se o jedinečný projekt za
dobu existence pracovní skupiny pro oblast kultury, a to z důvodu spolupráce všech
partnerských regionů na různá témata, která jsou stanovena v pracovním programu.
Doposud se dohoda naplňovala pouze v bilaterálních vztazích. Partnerem projektu za
kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.



Skupina „Vzdělávání“ vytvořila konkrétní plán spolupráce na krajském kole olympiády
v německém jazyce ve všech partnerských krajích v ČR. Cílem je aktivně zapojit
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rakouské pedagogy do činnosti hodnotící komise v krajských kolech olympiády v NJ. Na
tuto aktivitu navazuje projekt Jugendcamp, jehož se účastní výherci výše uvedeného
kola olympiády v NJ. Kraje JMK, JČK a Vysočina zajistí reciproční výměnu pro rakouské
studenty v ČR.
Letošní výherci olympiády v NJ se účastnili Jugendcampu v rakouském Tullnu ve dnech
3.-10. 7. 2010. Kraj Vysočina zajistil recipročně pro 11 rakouských studentů zajímavý
kulturní program ve dnech 22.-24. 10. 2010, který proběhne v Telči, Brtnici, Třebíči a
Jaroměřicích nad Rokytnou.


Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a
měst: Skupina se pravidelně schází, členové skupiny si i přes legislativní rozdíly obou
zemí vyměňují cenné zkušenosti a know-how.

Další aktivity:
 Dolnorakouská zemská výstava 2009 (DRZV09): Velmi intenzivně probíhala i v druhé
polovině roku 2009 spolupráce v rámci DRZV09 a jejích doprovodných programů.
Originální expozice výstavy shlédlo od 18. dubna do 1. listopadu celkem 405 192
návštěvníků a DRZV09 se stala nejúspěšnější zemskou výstavou v historii Dolního
Rakouska. Další desítky tisíc lidí se účastnily doprovodných akcí. Kontakty navázané
během organizace DRZV09 napomohly vytvořit prostředí umožňující vznik nových
projektů a společných aktivit. V přímé souvislosti s proběhlou zemskou výstavou se
oddělení vnějších vztahů setkalo se zvýšeným zájmem rakouským občanů o kraj
Vysočina a o společnou minulost. Velký pozitivní ohlas mělo také Slavnostní zakončení
DRZV09, které se konalo v Horáckém divadle Jihlava dne 27. 10. 2009 za účasti
velvyslankyně Rakouska Dr. Margot Klesitl-Löffler.


Mladá univerzita Waldviertel 2010: Kraj Vysočina ve spolupráci s občanským sdružení
Jejda... a rakouským partnerem Europa Brücke Raabs úspěšně realizoval druhý ročník
Mladé univerzity Waldviertel 2010 v Raabsu. Tohoto týdenního pobytu se účastnilo cca
90 českých a rakouských dětí. Aktivně se zapojila VŠPJ, která nabídla přednáškové
místnosti pro den v Jihlavě.



Dvoudenní seminář pro učitele dějepisu středních škol: Odbor školství v návaznosti
na Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 uskutečnil ve dnech 17.-18. září 2009
dvoudenní seminář pro učitele dějepisu středních a základních škol. Záměrem této
aktivity byla snaha využít potenciál výstavy a poskytnout učitelům inspirativní seminář
k problematice česko-rakouských vztahů. Výstavou provedli oba kurátoři, na semináři
byla zajištěna účast pamětníků.



Návštěva Zemského muzea, Zemského archivu a depozitáře v St. Pölten: Dne 27. 8.
2009 proběhla návštěva Zemského muzea, Zemského archivu a depozitáře v St. Pölten
(Dolní Rakousko), které se účastnil 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 aktivita se stala inspirací pro odbor kultury a památkové péče, která uspořádala
obdobnou poznávací návštěvu depozitáře pro ředitele příspěvkových organizací a
pracovníky OKPP. Návštěva se uskutečnila dne 30. 11. 2010.



Konference k projektu „Přírodní zahrady bez hranic“: Dne 4. 3. 2010 se
v kongresovém sále KrÚ kraje Vysočina pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, MUDr.
Jiřího Běhounka, a náměstka dolnorakouského zemského hejtmana, Mag. Wolfganga
Sobotky, konala zahajovací konference k česko-rakouskému projektu „Přírodní zahrady
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bez hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu i cestovní ruch na dosah“. Partnerem
projektu na Vysočině je o.p.s. Chaloupky.


Sportovní organizace ASVÖ/NÖ, spolupráce v oblasti jezdecké turistiky: Ve dnech
23.-26. 10. 2009 proběhla první návštěva kraje Vysočina, pořádaná zástupci jezdecké
turistiky v rámci organizace ASVÖ/NÖ. Byly navázány prvotní kontakty. Ve spolupráci s
Občanským sdružením na podporu jezdecké turistiky v kraji Vysočina a na základě
pozvání radního pro oblast cestovního ruchu a turistiky, Ing. Tomáše Škaryda, se
uskuteční ve dnech 22.-25. 10. 2010 druhá výprava po nově označených hipostezkách
v kraji Vysočina.



Folklórních soubory z DR na Jihlavském folklórním létě: Na Jihlavském folklórním
létě ve dnech 17. - 20. června. 2010 se podařilo zajistit účast rakouskému folklórní
soubor „Verein Landjugend Litschau“, cca 15 účinkujících.



Odborná návštěva NÖ Landesklinken-Holding v Dolním Rakousku: K tématu
zdravotnictví se dne 27. 8. 2010 uskutečnilo setkání s vrcholovým vedením NÖ
Landesklinken-Holding a náměstkem dolnorakouského zemského hejtmana, Mag.
Wolfgangem Sobotkou. V rámci návštěvy došlo k představení samotného holdingu,
systému zdravotnictví a návštěvě vybraných zdravotnických zařízení. Ze setkání vznikly
nové podněty ke spolupráci, ať už v rámci společného projektu, či k vzájemnému
setkávání a přenosů zkušeností z dobré praxe.



„Mezinárodní aktivace turistických trhů v České republice a Rakousku pro regiony
Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko - NEWMARKETS“
Vysočina Tourism se podílí na realizaci aktivit v rámci projektu NEW MARKETS. Jedním
z výstupů byla prezentace kraje Vysočina v Českém centru ve Vídni, která se uskutečnila
dne 23. 9. 2010.



Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU: Byla podána
projektová žádost na schválení tříletého projektu, kde kraj Vysočina vystupuje jako
partner s účastní především v rámci aktivity Mladá Univerzita Waldviertel 2011-2013.
V rámci projektu jsou chystané aktivity směřující ke školám, na kterých se kraj Vysočina
může také podílet.



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

-

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 třetí projekt

-

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.
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Memorandum ke Stálé konferenci českých a rakouských historiků ke společnému
kulturnímu dědictví bylo podepsáno dne 9. 9. 2009 v Mikulově. Rozhodli o tom
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí České republiky a spolkový ministr pro
evropské a mezinárodní záležitosti Rakouské republiky. Jedná se o platformu umožňující
intenzivnější spolupráci vědců, studentů a jiných odborníků.

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 tzv. Stálá konference, jejíž složení za kraj
Vysočinu funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Složení stálé konference za kraj Vysočinu vzala na vědomí Rada kraje svým
usnesením č. RK-25-2009-12. Složení stálé konference ve stejném formátu za region
Champagne-Ardenne bylo zasláno dopisem prezidenta Regionální rady Champagne-Ardenne
dne 29. září 2009. První jednání stálé konference proběhlo v kraji Vysočina dne 30. 10. 2009
během návštěvy prezidenta regionu Champagne-Ardenne J. P. Bachyho na Vysočině.
V březnu 2010 proběhly v Champagne-Ardenne regionální volby, prezidentem regionu se opět
stal pan J. P. Bachy.
Ve sledovaném období se praktická realizace smlouvy opírala zejména o oblast školství, sportu,
kultury a práci na společných projektech v rámci programů EU.
Konkrétní výsledky spolupráce:


Spolupráce mezi Hotelovou školou Světlá ve Velkém Meziříčí a Víceoborovou
střední školou ve městě Bazeilles: Ve školním roce 2009/2010 proběhly výměnné
stáže mezi oběma školami v rámci evropského programu Leonardo da Vinci.
Víceoborová střední škola z města Bazeilles dále zprostředkovává studentům hotelové
školy z Velkého Meziříčí tříměsíční odborné praxe ve Francii a pro absolventy nabízí
tříleté pomaturitní studium.



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. V akademickém roce 2009/2010
vycestovali do města Troyes tři studenti VŠPJ. Ve školním roce 2010/2011 se v letním
semestru chystá do Troyes vyjet pět studentů VŠPJ.



Spolupráce Střední školy stavební s Centrem vzdělávání ve městě Troyes: Na
základě projektu v rámci programu Leonardo da Vinci, který byl schválen v srpnu 2010
probíhají od 2. pol. roku 2010 výměnné stáže studentů učňovských oborů. Projekt je
schválen na dva roky.



Lektor francouzského jazyka: Od 1. září 2009 do ledna 2010 působila na středních
školách v kraji Vysočina lektorka francouzského jazyka. Ve školním roce 2010/2011
vyučuje lektorka na Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Jihlava, Gymnáziu Jihlava, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké
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Meziříčí a na Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě. Působení
lektorky francouzského jazyka je financováno z prostředků kraje Vysočina a regionu
Champagne-Ardenne. Ve školním roce 2010/2011 je lektorkou paní Clémence Sublet.


Výstavy moderního umění: Ve dnech 30. října 2009 – 15. listopadu 2009 proběhla
v Oblastní galerii Vysočiny Jihlava výstava moderního umění kraje Champagne-Ardenne
– vernisáže se zúčastnili hejtmané obou krajů.
Dne 28. října 2010 proběhne ve výstavních prostorách sídla Regionální rady
Champagne-Ardenne ve městě Chalons en Champagne výstava současného umění
celkem sedmi autorů z Vysočiny ze sbírek OGV. Výstavu slavnostně zahájí hejtman
kraje Vysočina Jiří Běhounek společně s prezidentem regionální rady ChampagneArdenne J. P. Bachym.



Projekt „School and Firm hand in hand“: V únoru 2010 byl Národní agentuře pro
evropské vzdělávací programy (NAEP) podán projekt připravovaný krajem Vysočina a
regionem Champagne-Ardenne v rámci programu Comenius Regio. Lead partnerem
projektu, jehož tématem byla podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol a firem,
byl kraj Vysočina. Projekt nebyl v červnu 2010 schválen pro administrativní chybu
francouzské strany v žádosti.



Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: V týdnu od 13. –
20. února 2010 proběhl na Vysočině hokejový kemp pro francouzské hráče juniorského a
dorosteneckého věku a pro jejich trenéry. Kemp byl připraven týmem profesionálních
trenérů kraje Vysočina a odehrál se ve sportovním areálu v Pelhřimově. Na Vysočinu
přicestovalo 15 hráčů, dva trenéři a jeden člen regionální ligy hokeje ChampagneArdenne. Hokejový kemp byl francouzskou stranou velmi dobře hodnocen pro vysokou
úroveň a profesionalitu.



Program „Jeden rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským
školním úřadem v Remeši a Velvyslanectvím Francouzské republiky v ČR připravili
program ročního studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny.
Od 1. září 2010 studuje na gymnáziu Lycée Clemenceau v Remeši studentka Gymnázia
ve Žďáře nad Sázavou.



Stáž studentek gymnázia Lycée Pierre Bayle v Sedanu ve firmě Bosch Diesel s.r.o.:
Od května do července 2010 působily na tříměsíční stáži ve firmě Bosh Diesel dvě
studentky oboru mezinárodní obchod ze školy Lycée Pierre Bayle v Sedanu.



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 zaměřoval na spolupráci regionů v oblasti strategie rozvoje lesnictví.
Leadpartnerem projektu byl kraj Champagne-Ardenne. Projekt nebyl na podzim roku
2009 přijat.

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-Ardenne.
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Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Prozatím nedošlo ke jmenování
členů Stálé konference. Hejtman kraje Vysočina, RNDr. Miloš Vystrčil, v dopise z 3. 8. 2006
navrhl vytvoření Stálé konference. V srpnu 2009 se uskutečnila návštěva politické reprezentace
v čele s hejtmanem kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem. Účelem návštěvy bylo představení
nově zvolených vrcholných představitelů kraje, navázaní kontaktů pro úspěšnou zahraniční
spolupráci a projednaní složení Stále konference. Ke zhodnocení více než roční spolupráce
dojde ve dnech 25.-26. 11. 2010 v kraji Vysočina.
V listopadu 2009 proběhly v Nitranském samosprávném kraji regionální volby, předsedou
se opět stal pan Doc. Ing. Milan Belica, PhD.
Výsledky spolupráce:



Spolupráce škol: Spolupráce se školami z Nitranského samosprávného kraje se
zaměřuje především na výměnné stáže studentů. Tyto stáže organizují Střední škola
stavební Jihlava, Střední škola technická Jihlava, HŠ Světlá a OA ve Velkém Meziříčí,
VOŠ a SOŠ zemědělsko-technická Bystřice n. P., Střední škola obchodu a služeb
Jihlava,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč.



Spolupráce v rámci Integrovaného záchranného systému (IZS) – nácvik zásahu
složek IZS: Dne 16. 9. 2009 se uskutečnil nácvik zásahu složek IZS kraje Vysočina po
pádu letadla. Tohoto nácviku se účastnil zástupce z Nitranského samosprávného kraje i
zástupce z Dolního Rakouska.



Návrhy možné spolupráce krajů na projektech: Dne 25. 3 2010 jednali v Jihlavě
zástupci ORR a Vysočina Tourism se zástupci Úřadu Nitranského samosprávného kraje
o možnosti spolupráce na projektech v konkrétních oblastech. Kraj Vysočina předložil tři
návrhy projektových fiší. Na základě tohoto setkání byla Nitranskému samosprávnému
kraji nabídnuta účast v projektu Spin Europe (Central Europe). V dubnu 2010 proběhlo
jednání v Nitře, kde byl zástupcům NSK prezentován ze strany kraje Vysočina kompletně
zpracovaný projekt. I přes původní deklarování velkého zájmu o uvedený projekt NSK
nepotvrdilo účast.



Účast odborných škol z Vysočiny na výstavě Mladý tvorca v Nitře: Ve dnech 22.-24.
dubna 2010 se prezentovaly vybrané školy z Vysočiny na výstavě středních škol,
středisek praktického vyučování a středních odborných učilišť v Nitře. Cílem účasti bylo
prohloubení spolupráce mezi jednotlivými partnery, nalezení nových partnerů pro
společné projekty a také prezentace školství kraje Vysočina. Tato aktivita byla velmi
pozitivně vnímána nejen samotnými školami a vzbudila velký zájem mezi návštěvníky
výstavy. V současné době probíhají přípravy účasti kraje Vysočina na dalším ročníku
výstavy Mladý tvorca v nadcházejícím roce.



Konference „Vytváření organizací na podporu cestovního ruchu v NSK“ se konala
dne 3. 6. 2010 v Nitře. Ředitel p. o. „Vysočina Tourism prezentoval proces založení,
fungování a dobré zkušenosti z praxe příspěvkové organizace kraje Vysočina –
destinačního managementu“



Konference připravovaná krajem Vysočina ve spolupráci s NSK k tématu
spolupráce odborných škol s firmami: Vysočina Education p.o. ve spolupráci s OŠMS
a OSH KrÚ kraje Vysočina a Úřadem Nitranského samosprávného kraje uskutečnili
společnou konferenci na podporu spolupráce odborných škol s firmami. Konference se
pod záštitou hejtmanů obou krajů uskutečnila ve dnech 25.-26. srpna 2010.



Konference o výchově a vzdělávaní: Pod záštitou předsedy Nitranského
samosprávného kraje doc. Ing. Milana Belici, PhD. se koná dne 25. 11. 2010 v Nitře
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konference o výchově a vzdělávání. Na základě dobré dosavadní spolupráce byly na
konferenci pozvání zástupci OŠMS a Vysočina Education. Delegace z Vysočiny se bude
aktivně podílet na programu konference přednáškami i vlastními příspěvky.

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

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.
Platnost Smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena na dobu určitou, vypršela dne 4. 10. 2010.
Od voleb, které v regionu FVG proběhly ve dnech 13. – 14. 4. 2008, a kdy došlo ke změně
zástupců samosprávy, nebyl i přes opětovnou snahu navázán dialog, který je pro přeshraniční
spolupráci nutný. Z tohoto důvodu nebyla smlouva obnovena pro další období.
Zpracovala: Martina Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.

5. 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).
Účelem této smlouvy 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; vědeckotechnická 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. Počet členů za českou stranu je 7 - zastoupeny jsou zde 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.
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Za českou stranu byli na volební období let 2008 – 2012 do Stálé konference jmenováni: Jiří
Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu kraje Vysočina),
Vladimír Novotný (ČSSD), Pavel Šlechtický (KSČM), Ivo Rohovský (ODS), Václav Kodet (KDUČSL), Josef Nedvěd (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.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2009 a 2010:
PROJEKTY NA ROK 2009
 Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola - demontáže stávajícího topení (mimo
kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově, osazení elektrokotlů,
výměna a posílení elektro přívodu do budovy školy.
 Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola - předání vyřazeného, ale dosud
funkčního notebooku folklórnímu souboru základní škole.
 Strymba, Rachivský okres – základní škola - demontáže stávajícího topení (mimo
kotelny), osazeny nové radiátory, instalace rozvodů v budově, osazeny nové elektrokotle,
umístnění nové trafostanice, provedení nové elektropřípojky.
 Karpatská biosférická rezervace – podíl na vybudování turistického eko-info centra na
Středu Evropy.
 Karpatská biosférická rezervace – turistické odpočívadlo Peremyčka pod Hoverlou opravy dřevěných konstrukcí zařízení včetně nátěru, oprava a doplnění turistického
značení stezky.
 Tjačiv, Tjačivský rajón – zařízení pro postižené děti – výroba a instalace oken a dveří.
 Nemocnice Rachiv, Rachivský okres - dar Nemocnici Rachiv – vyřazené (ale plně
funkční) postele a stolky z Nemocnice Pelhřimov na Vysočině.
 Koncerty a vystoupení dětí z dětského domova pro postižené ve Vilšanech na
Vysočině - v rámci týdne sociálních služeb a významné každoroční akce Srdce na dlani.
 Dotace kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč partnerskému regionu - pomoc při
epidemii, která zasáhla Ukrajinu - nákup léků a zdravotnických potřeb (jednorázové
roušky).
 Návštěva folklórního souboru z Koločavy na Vysočině – účast na folklórním festivalu
Sedmikvítek v Přibyslavi.
 Podpora českých krajanských spolků - podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků.
 Tureurocentr Zakarpattya 2009 - prezentace kraje Vysočina na každoročním veletrhu
cestovního ruchu v Užhorodě. Prezentaci kraje zajišťují české krajanské spolky.
 Podnikatelská mise do Zakarpatské oblasti Ukrajiny – organizace mise, navázání
kontaktů a spolupráce mezi podnikatelským sektorem Vysočiny a Zakarpatí.
 Návštěva politické reprezentace z Ukrajiny na Vysočině – v termínu 29. až 31. 7.
2009.
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PROJEKTY NA ROK 2010
 Stužycja, Velyko-Bereznjanský okres - celková rekonstrukce budovy za účelem zřízení
mateřské školy.
 Nove Davydkovo, Mukačevský okres - ambulance všeobecné rodinné medicíny,
rekonstrukce rozvodů vody v budově, odpady, podlaha a související stavební práce.
 Zámek „Palanok“, Mukačevo, Mukačevský okres - zřízení stálé expozice kraje
Vysočina a spolupráce regionů Vysočina-Zakarpatí v prostorách zámku.
 Šyroke, Vynogradivský okres – základní škola - výměna oken v objektu.
 Buštyno, Tjačivský okres - rekonstrukce střechy umělecké školy v obci.
 Bohdan, Rachivský okres – vybudování střediska sociální ochrany dětí ze sociálně
slabých rodin, místo pro volný čas dětí v obci Bohdan.
 Strymba, Rachivský okres – základní škola – vybudování sociálního zázemí pro školu
(umývárny, toalety, kanalizace, čistírna odpadních vod).
 Lazeščyna, Rachivský okres - celková stavební rekonstrukce objektu (okna, dveře,
vytápění, podlahy). Objekt bude poté sloužit jako škola v přírodě s celoroční provozem.
 Ambulance v mižhirském okrese - rekonstrukce 7 ambulancí – výměna oken a dveří a
související stavební úpravy.
 Film „Nikola Šuhaj“ - projekt ČR/UK/PL/SK, film natáčený postiženými z partnerských
regionů všech 4 zemí.
 Podpora českých krajanských spolků - podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků.
 Tureurocentr Zakarpattya 2010 - prezentace kraje Vysočina na každoročním veletrhu
cestovního ruchu v Užhorodě (probíhá v měsíci září). Prezentaci kraje zajišťují české
krajanské spolky.
 Cesta členů Zastupitelstva kraje Vysočina do Zakarpatí – proběhla v termínu 9. až
12. 6. 2010, zastupitelé měli možnost vidět dosud realizované projekty spolupráce a
jejich fungování v praxi.
 Účast dětí z Bohdanu (Zakarpatí, Rachivský okres) na táboře na Vysočině
(Chotěboř) – tábor se uskutečnil v termínu 1. až 10. 7. 2010. Do budoucna bychom rádi
pokračovali ve vzájemné výměně mládeže.
 Návštěva politické reprezentace z Ukrajiny na Vysočině – její uskutečnění se plánuje
po ukrajinských volbách do krajských, okresních a obecních samospráv, které
proběhnou 30. 10. 2010. Cílem je seznámení se nového nejvyššího představitele
Zakarpatské oblasti Ukrajiny s Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Vysočina, a diskuse o
pokračování spolupráce a projektech pro rok 2011.
 Podnikatelská mise Lvov – tato aktivita není přímo spojená s partnerským regionem
Zakarpatská oblast Ukrajiny, nicméně je úspěšným pokračování podnikatelské mise,
která proběhla v Užhorodě v roce 2009. Projekt podnikatelské mise do Lvova byl
finančně podpořen z Ministerstva zahraničí ČR.
Financování společných projektů


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



Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci
české, ukrajinské a anglické na webových stránkách kraje Vysočina nebo
na www.fondviza.cz.

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