Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady
Kraje Vysočina na rok 2015
12. únor 2015 (výjezdní zasedání do Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod)










Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Zlatá jeřabina 2014 – cena kraje za nejlepší kulturní počin (OKPPCR)
Informace o dotačních titulech vyhlášených na rok 2015 (OKPPCR)
Fond Vysočiny – návrh na vyhlášení grantových programů na úseku OKPPCR
(OKPPCR)
Informace o aktuálním řešení prostor pro Krajskou knihovnu Vysočiny
Informace o prezentaci Kraje Vysočina na veletrhu Regiontour (Vysočina Tourism)
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Vysočina Tourism (Vysočina Tourism)
Aktuální informace z činnosti Krajské knihovny Vysočiny
Prohlídka Krajské knihovny Vysočiny a společného depozitáře pro Muzeum Vysočiny
a Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

9. duben 2015






Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Informace o dotacích poskytnutých v rámci zásad ZK vyhlášených pro rok 2015
na úseku kultury (OKPPCR)
Informace o dotacích poskytnutých v rámci pravidel RK vyhlášených pro rok 2015
na úseku kultury (OKPPCR)
„Vnější komunikace Kraje Vysočina“ - jednotný vizuální styl, hlavní tiskoviny,
vydávaná periodika, eventy apod. (OSH)
Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období
2014–2020 – plán aktivit na jednotlivá léta

11. červen 2015







Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Vyhodnocení divadelní sezony 2014-2015 v Horáckém divadle Jihlava a návrh
dramaturgického plánu na sezonu 2015-2016 (OKPPCR)
Zhodnocení ankety Zlatá jeřabina za rok 2014 (OKPPCR)
Informace o projektech administrovaných OKPPCR a příspěvkovými organizacemi
na úseku kultury a cestovního ruchu (OKPPCR)
Informace o rozdělení dotací v rámci grantových programů Fondu Vysočiny
vyhlášených pro rok 2015 na úseku kultury a cestovního ruchu (OKPPCR)
Vyhodnocení veletržních prezentací (Vysočina Tourism)

10. září 2015







Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Ceny Kraje Vysočina udělované v roce 2015 (OKPPCR, OSH)
Informace o přípravě rozpočtu na rok 2016 (společně)
Projednání návrhu podpory VIP akcí v Kraji Vysočina na rok 2016 (OSH)
Návrh plánu veletržních prezentací pro rok 2016 (Vysočina Tourism)
Informace o přípravě programového dokumentu na úseku cestovního ruchu
na období 2014 - 2020
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12. listopad 2015







Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Informace o činnosti příspěvkových organizací na úseku kultury (OKPPCR)
Informace o přípravě nominací na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina (OKPPCR)
Návrhy na ocenění v oblasti tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina (OKPPCR)
Spolupráce s partnerskými regiony a rozvoj zahraničních vztahů (OSH)
Zpráva o stavu odvětví cestovního ruchu v Kraji Vysočina (Vysočina Tourism)

10. prosinec 2015





Informace o bodech projednaných v radě kraje (OKPPCR)
Nominace členů kulturní komise do hodnotících komisí při OKPPCR (OKPPCR
Vyhodnocení činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina za rok 2015 (předseda komise)
Plán činnosti Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje
Vysočina na rok 2016 (tajemník komise)

Na jednáních komise budou dle potřeby a požadavků jednotlivých odborů průběžně
předkládány ke stanoviskům důležité materiály připravované k projednání a schválení
orgánům krajské samosprávy. Na každém jednání komise bude vyhrazen prostor pro
diskuzi k jednotlivým bodům a rovněž bude operativně umožněno dodatečné zařazení
důležitého bodu jednání nebo aktuální informace z činnosti kraje, odborů a příspěvkových
organizací.
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