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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 se kterými nemá Kraj Vysočina oficiální smlouvu
(memorandum) o spolupráci, ale přesto je spolupráce velmi živá a má konkrétní výsledky přímo
v činnosti subjektů či občanů, kterých se dotýká.
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 2019 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 31 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.

Oddělení vnějších vztahů se stále snaží navazovat nová partnerství primárně s evropskými
zeměmi. Cílem však není pouze navázání formálního partnerství a podpis partnerské smlouvy,
ale klíčový je především rozvoj konkrétních aktivit, které mají přímý dopad v Kraji Vysočina
(u jeho občanů, institucí, příspěvkových organizací a dalších subjektů).
Při navazování nových kontaktů a vyhledávání partnerství se čím dál více ukazuje, že
to nejdůležitější na spolupráci není oficiální partnerství dvou (či více) regionů na úrovni
samospráv, ale právě konkrétní věcná spolupráce na nižších úrovních, která by však bez
činnosti a podpory Kraje Vysočina (ač bez oficiálních memorand) nemohla fungovat.
V roce 2019 Kraj Vysočina velmi aktivně spolupracoval s českými zastupitelskými úřady
v zahraničí, především s Velvyslanectvím ČR ve Vídni, kde v září proběhlo tradiční
Svatováclavské posvícení, které bylo právě pod patronací Kraje Vysočina. Prezentovali jsme
zde především aktivity gastroakademie jako vzorovou spolupráci mezi krajem zřizovanými
středními školami a restauracemi a také představili Vysočinu jako zajímavou turistickou destinaci
atraktivní pro potenciální návštěvníky z Dolního Rakouska a Vídně.
Oddělení vnějších vztahů aktivně zprostředkovává partnerství na další úrovně, snaží se
motivovat subjekty s potenciálem praktické spolupráce k navazování přímých vazeb a činností.
Chtěli bychom se proto v budoucnu ještě více věnovat právě rozvoji partnerství na konkrétních
nižších úrovních spolupráce např. v oblasti organizací zřizovaných krajem, ale i dalších subjektů
a institucí působících v Kraji Vysočina.
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Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o mezinárodní spolupráci
Kraje Vysočina. Jednou z dlouhodobých aktivit v oblasti propagace partnerských regionů
a všeobecně zahraniční spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů,
které vystavujeme v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina – v nemocnicích a organizacích
sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u pacientů, klientů
i personálu.

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
(DR) 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 2018 – 2021
podepsali v lednu 2018 v dolnorakouském St. Pölten zástupci všech tří českých krajů a Země
Dolní Rakousko. Ten vychází ze vzájemných dohod o spolupráci z roku 2002 a stanoví další
formu spolupráce všech zapojených regionů a témata i náplň činnosti jednotlivých odborných
pracovních skupin. V rámci setkání byla podepsána také Dohoda o přeshraniční spolupráci
v oblasti zdravotnické záchranné služby na území všech čtyř regionů. Tedy mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (ZZS KV) a její obdobou v Dolním Rakousku
– Notruf 144, ve spolupráci se ZZS KV, ZZS Jihomoravského a Jihočeského kraje. Dohoda
upravuje podmínky pro zásah zdravotnických posádek na území jiného kraje. Na Vysočině se
zásahy týkají především posádek v Jemnici, částečně v Moravských Budějovicích a v Telči.
Důležité je, že dohoda zahrnuje i možnost zásahu záchranářského vrtulníku z Jihlavy.
Slavnostnímu podpisu obou dokumentů předcházelo společné pracovní jednání představitelů
jednotlivých krajů. Došlo ke shodě na potřebě řešit dopravní návaznost celého území s důrazem
na propojení hlavních dopravních koridorů. Důležitá na české straně hranice je i podpora výuky
německého jazyka na základních a středních školách. Kraj Vysočina bude i nadále s Dolním
Rakouskem pokračovat ve společných projektech v oblasti dopravní infrastruktury, kultury,
regionálního rozvoje, vzdělávání, kultury, cestovního ruchu nebo životního prostředí, to vše
s možným využitím evropských fondů. 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 se uskutečnilo ve dnech
19.−20. září 2019 v Telči, v Kraji Vysočina. Proběhlo vyhodnocení činnosti všech 13-ti
pracovních skupin v roce 2019 a výhled jejich činnosti na příští rok.
V rámci Pracovního programu fungují také interní česko-německé stránky. Tento interní
pracovní web slouží především pro potřebu jednotlivých koordinátorů pracovních skupin a jako
zdroj aktuálních informací a dokumentů pro vedení krajů a země Dolní Rakousko.
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Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu za rok 2019:
Ve sledovaném období od posledního zasedání Koordinačního grémia v Kirchbergu am
Wagram (Dolní Rakousko) od 24. srpna 2018 do 20. září 2019 (zasedání Koordinačního grémia
v Telči) se setkaly všechny pracovní skupiny s výjimkou pracovní skupiny č. 6 Cestovní ruch
(poslední setkání 22. 8. 2018, Kraj Vysočina, Nové Město na Moravě). Zorganizovat setkání této
PS ještě do konce tohoto roku se zavázal Jihočeský kraj.
K nejaktivnějším skupinám patří pracovní skupiny č. 12 Kultura a č. 13. Vzdělávání, výchova,
mládež, rodina, sport, které se sešly ve sledovaném období dvakrát.
Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1. Vodní hospodářství:
Na setkání PS probíhá vzájemná výměna praktických zkušeností při řešení jednotlivých oblastí
vodního hospodářství v jednotlivých krajích a spolkové zemi Dolní Rakousko, v poslední době
se zaměřením zejména na dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody. Nové společné
projekty se zatím nepřipravují, protože Kraj Vysočina nemá na rozdíl od obou dalších
spolupracujících krajů společnou hranici s DR, při setkávání se tedy jedná hlavně o výměnu
zkušeností. Přesto je spolupráce přínosná a skupina doporučuje se setkávat s dosavadní
frekvencí 1 x ročně. Spolupráce s ostatními partnery v rámci PP je bezproblémová. Zástupci
Horního Rakouska a Vídně se posledního setkání v DR neúčastnili. Poslední setkání pracovní
skupiny se konalo dne 29. 11. 2018 v Dolním Rakousku, ve Wagramu u Vídně (DR). Další
setkání se uskuteční v Jihomoravském kraji.
2. Zemědělství a lesnictví:
Dvoudenní setkání skupiny se konalo v termínu 5.−6. 9. 2019 v Dolním Rakousku
(Obersiebenbrunn). Účastníci této skupiny považují za vhodné se setkávat 2x ročně. Při
setkávání se jedná se o věcnou výměnu zkušeností v oblasti zemědělství (využití zeleného
hnojení, zakládání větrolamů) a v lesním hospodářství o způsobech řešení kůrovcové kalamity a
ochrana lesa. Ze strany Dolního Rakouska byl navržen společný projekt na téma řešení
kůrovcové kalamity, ale zástupci českých krajů se omluvili z důvodu omezených časových a
personálních kapacit. INTERREG V A 2014–2020 – ke společnému projektu nebylo přistoupeno
z důvodu omezených časových a personálních kapacit. Příští setkání se bude konat na jaře
2020 v Kraji Vysočina, na školním statku Humpolec.
3. Ochrana přírody a životního prostředí:
Jedná se o věcnou výměnu zkušeností v jednotlivých oblastech působnosti (odpady, ovzduší,
ochrana přírody) mezi členy pracovní skupiny. V rámci programu Interreg V A se realizuje
projekt Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ (11 českých
a rakouských projektových partnerů z oboru ochrany přírody), který se zabývá zachováním
migračních koridorů pro velké savce, spojujících Alpy, Český masiv a Karpaty a zlepšením
průchodnosti koridorů pro velké savce v oblasti hranic mezi ČR a AT. Konkrétně kočka divoká
se vyhýbá otevřené zemědělské krajině, takže je při migraci odkázána jen na síť lesních
koridorů. Poslední setkání pracovní skupiny se konalo 4. června 2019 v Jihlavě v Kraji Vysočina.
K organizaci příštího setkání se na koordinačním grémiu ředitelů přihlásilo Dolní Rakousko.
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4. Hospodářství:
Poslední setkání proběhlo jako společné pro skupiny č. 4 Hospodářství a č. 5 Věda a výzkum
dne 6. 9. 2019 v Kraji Vysočina v Jihlavě. Při setkání proběhla především výměna informací na
téma zvyšování kvalifikace v kontextu Průmyslu 4.0 a s ním souvisejících trendů v oblasti
vzdělávání a podnikání a propagace příkladů dobré praxe ze zapojených regionů.
V aktuálním pracovním programu byl projednáván projekt C4PE = Concepts for Professional
Education in Border Regions, jehož cílem je zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních
škol vytvářením společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení uvědomělého
rozhodování žáků pro budoucí profesní život v přeshraničním a hospodářském prostoru.
-

„Třídy bez hranic“ – spolupráce SPŠ Třebíč a školy v Hollabrunu na vzdělávání v oboru
Automatizace

-

Společné aktivity: přímé setkávání, realizace vybraných společných vyučovací hodiny
za pomoci videokonferenční techniky nebo formou „webinářů“, společné projekty,
společné campy učitelů a žáků, výměna žáků apod.

-

hlavním cílem spolupráce bude porovnání a přibližování kurikul vybraného oborů s
možností výměny žáků a uznáváním dílčích kvalifikací s využitím nástrojů ECVET a dále
tematický balíček – Rámcový plán přeshraniční kooperace škol

-

viz také https://www.at-cz.eu/cz/ibox/po-3-rozvoj-lidskych-zdroju/atcz23_c4pe

Projekty k realizaci: Implementován by měl být projekt DigiMe - cíle: posílit informačního
myšlení a digitální kompetence žáků a učitelů ZŠ, zatraktivnit IT a technické obory také pro
děvčata, podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky
Realizátoři: LP - Bildungsdirection für Wien, realizátorem za Kraj Vysočina je Vysočina
Education (příspěvková organizace Kraje Vysočina – školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků a středisko služeb školám),
Cílová skupina: žáci ZŠ (6 – 15 let), pedagogové a veřejnost.
Aktivity:
- workshopy pro žáky - ve formě „Explainers“/vzdělavatelů“ budou zapojeni vysokoškoláci,
žáci a studenti SŠ; obsah: jednoduché programování, robotika, robotické a elektronické
nástroje; příklady z reálné praxe; experimenty žáků.
- eEDUCATION
(vzdělávání pro učitele), síťování škol, informovanost pro
autority/zřizovatele, při realizaci workshopů se počítá s využitím vybavení pořízeného v
rámci realizace projektu IKAP.
5. Věda a výzkum: Setkávání této PS probíhá společně s jednáním PS Hospodářství.
6. Turistický ruch:
K poslednímu setkání pracovní skupiny Cestovní ruch došlo 22. 8. 2018 v Kraji Vysočina
v Novém Městě na Moravě. Zúčastnili se zástupci všech stran dohody včetně přizvaného
Horního Rakouska. Kraji Vysočina se tak podařilo uspořádat první setkání této pracovní skupiny
v rámci Pracovního programu na roky 2018 – 2021.
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Na základě příslibu z posledního setkání byl v této souvislosti Jihočeský kraj dotázán, jaký je
v dané záležitosti vývoj. Mgr. Jiří Gruntorád opět slíbil, že se setkání uskuteční ještě do konce
tohoto roku.
Projekty k realizaci:
Realizovány jsou projekty bez přímého zapojení pracovní skupiny Cestovní ruch.
Realizace projektu „Zhodnocení zelených prostor“ skončila k 31. 8. 2019. Další dva společné
projekty: „EuroVelo 13“ a „Památky žijí“ se blíží do svého finále k 31. 12 2019. Plánované
setkání pracovní skupiny v letošním roce by se tak mohlo stát platformou pro diskuzi nad
vývojem další spolupráce.
- Implementovány by měly být projekty zaměřené na venkovskou turistiku a agroturistiku.
- Problémy ve spolupráci se nevyskytují a na jednání pracovní skupiny jsou zváni také
zástupci zemí Horní Rakousko a Vídeň.
V budoucnu se uvažuje o spolupráci v oblasti cyklistiky spojené s poznáváním regionálních
produktů. Marketingová témata vycházejí ze společných kulturních a historických kořenů.
7. Zdravotnictví:
Poslední setkání pracovní skupiny se uskutečnilo v Dolním Rakousku v Mistelbachu, dne 3. 12.
2018. Přínosem spolupráce je základní výměna informací o formě a způsobu péče o paliativní
pacienty v Rakousku. Zatím bez konkrétního termínu proběhla dohoda o pokračování výměny
dalších zkušeností a dalších jednáních na téma paliativní péče.
S ostatními partnery nebyly žádné problémy, zástupci země Horní Rakousko a Vídeň na
poslední setkání PS v Mistelbachu zváni nebyli. Příští setkání by na základě
jednání koordinačního grémia ředitelů v Telči měl pořádat Jihočeský kraj.
8. Ochrana před katastrofami:
Poslední setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 2. dubna 2019 na krajském taktickém cvičení
složek IZS s názvem „Rockový koncert 2019“, v Jihomoravském kraji.
Předchozí setkání pracovních skupin:
- 4. října 2018 společné cvičení Kvarteto 2018, organizoval KVy (účast JMK, KVy, JČK)
- 14. června 2018 – krajské taktické cvičení složek IZS Katamarán 2018, organizoval JMK
(účast JMK, KVy, JČK, Dolní Rakousko)
- 13.–14. listopad 2018 společné cvičení personálu informačních krizových linek,
organizoval JČK (účast JMK, KVy, JČK)
- 2. dubna 2019 – krajské taktické cvičení složek IZS Rockový koncert 2019, organizoval
JMK (účast JMK, KVy, JČK, Dolní Rakousko)
- 13. září 2019 – taktické cvičení Boří les – spolupráce v příhraniční oblast HZS JMK a
Dolního Rakouska, organizační zapojení JMK.
- Spolupráce mezi partnery je bezproblémová, na jednání pracovní skupiny jsou zváni také
zástupci země Horní Rakousko a Vídeň.
Příští setkání: V roce 2020 Kraj Vysočina plánuje uspořádat setkání na téma „Posilování
bezpečnosti v regionu“.
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9. Doprava:
Poslední setkání skupiny se uskutečnilo dne 12. 9. 2019 v Jihomoravském kraji, v Brně, příští se
bude konat v Kraji Vysočina v roce 2020. Přínosy a úspěchy v rámci Pracovního programu:
Projekt „Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu“ byl vybrán
mezi příklady dobré praxe a byl prezentován na výroční konferenci Fondu malých projektů
Rakousko – Česká republika (16. 10. 2019, Chvalovice-Hatě) a jeho stručná charakteristika
bude uvedena v publikaci „Úspěšné projekty 2017 – 2019“.
Projekty plánované v programu Interreg V A v období 2014 - 2020: Byl schválen projektový
záměr EDUBIM, jehož cílem je zpracování procesní analýzy implementace metody BIM v Kraji
Vysočina a v Dolním Rakousku pro oblast silniční infrastruktury. Realizují jej Dolní Rakousko,
Kraj Vysočina a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Poslední setkání skupiny se uskutečnilo 26. 11. 2018 v St. Pölten v Dolním Rakousku.
Příští setkání bude organizovat Kraj Vysočina, mělo by se uskutečnit na žádost Dolního
Rakouska jako setkání společné s PS č. 9 Doprava, protože mají společného koordinátora za
Dolní Rakousko W. Pracherstorfera. Setkávání PS na úseku územního plánování má zejména
informativní a konzultační charakter. Projednávány jsou dokumentace zpracované na
jednotlivých územích a jejich možný vliv na sousední území.
11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony:
Poslední setkání pracovní skupiny se konalo 21. 11. 2019 v Jihomoravském kraji v Brně.
Přínosy spolupráce spočívají podle koordinátora především: 1) Ve fungující komunikaci s
implementačními orgány programu INTERREG V-A AT-CZ, revizi nových dokumentů,
informování se o aktuálním vývoji v programu INTERREG V-A ATCZ, řešení aktuálních
problémů, 2) V koordinaci přípravy projektových záměrů v programu INTERREG V-A AT-CZ a
aktivit partnerů v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.
Realizované projekty: Společně s kraji Jihočeským, Jihomoravským, NÖ.Regional.GmbH z
Dolního Rakouska, Regionalmanagement OÖ, Zemí Horní Rakousko a městem Vídeň je Krajem
Vysočina realizován projekt s názvem Connecting Regions AT-CZ. Cílem projektu je podpořit
aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi subjekty z obou stran hranice, která
napomůže naplňování společných strategií (např. Strategie 2020, Podunajská strategie,
společné přeshraniční strategie mezi Rakouskem a Českou republikou, Centrope, strategie
Evropského regionu Dunaj - Vltava) a strategie jednotlivých regionů. Jedním z nástrojů je
poskytování služeb regionálního kontaktního místa na Vysočině na Krajském úřadu Kraje
Vysočina, kde jsou osobně konzultovány projektové záměry s žadateli z programu INTERREG
V-A AT-CZ. Dochází tak k efektivnímu využívání finančních prostředků EU v česko-rakouské
pohraniční oblasti. Pro žadatele jsou organizovány semináře, konference, kulaté stoly, je
zajišťováno tlumočení atd. Projekt je realizován v letech 2016-2019 a letos bylo také schváleno
jeho prodloužení do konce roku 2022, tedy do konce programového období. V aktuálním
Pracovním programu jsou projednávány všechny přeshraniční projekty připravované
zúčastněnými regiony na jednotlivé Monitorovací výbory programu INTERREG V-A AT-CZ a
Fond malých projektů.
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12. Kultura:
Skupina se sešla dvakrát (6. 6. 2019 ve Žďáře nad Sázavou a 29. 8. 2019 v Krems an der
Donau, Dolní Rakousko). Příští setkání se bude konat v první polovině roku 2020.
Pokračovala fyzická realizace dvou tříletých projektů financovaných z programu přeshraniční
spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika: I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma
(subjekty z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje, Jihomoravského kraje, spolkové země Dolní
Rakousko). Za Kraj Vysočina je partnerem projektu Muzeum Vysočiny Třebíč, do projektu
prostřednictvím MVT zapojeny téměř všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem
Vysočina na úseku kultury. Stěžejní výstupy projektu jsou soustředěny na rok 2020, projekt
sleduje 4 témata: Sklářství, Archeologie, Etnografie, edukační program Příběh hranice. Kraj
Vysočina je prioritně nositelem prezentace sklářství, rok 2020 „Vysočina sklářská“.
Projekt Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ (subjekty z Kraje Vysočina, Jihočeského kraje,
spolkové země Dolní Rakousko, spolkové země Horní Rakousko). Vedoucím partnerem projektu
je Kraj Vysočina (administruje ORR), partnerem projektu za Vysočinu je Muzeum Vysočiny
Třebíč. Součástí projektu je investiční část: rekonstrukce kulturní památky v Kraji Vysočina
a vybudování Centra tradiční lidové kultury v Třebíči (slavnostní otevření proběhlo za účasti
partnerů 4. 12. 2019).
Pokračování v realizaci dalších česko-rakouských projektů – příkladem nových aktivit byla
realizace projektu z FMP – Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. a Nostalgiewelt Eggenburg. Dále
proběhlo úspěšné předložení projektové žádosti do programu Interreg se zaměřením na
ochranu a prezentaci přírodního a kulturního dědictví Kraje Vysočina a Horního Rakouska, kde
jedním z projektových partnerů za Kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. „Přírodní
dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní
prostor, místo zážitků a vzdělávání“.
Proběhl první ročník rakousko-českého bilaterálního programu „Artist in Residence“ za účasti
všech partnerských regionů Dohody (Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a Dolní
Rakousko). Hl. organizátor spolková země Dolní Rakousko, místo konání: Kunstfabrik Gross
Siegharts.
Podpora vydávání společných publikací, sborníků apod. koordinovaná práce s veřejností při
příležitosti vydání knihy rakousko-české historie v roce 2018 – vydána německá verze, účast
zástupců Kraje Vysočina.
Podpora akcí a projektů ve vztahu k aktuálním jubileím a výročím. Rok 2019 byl rokem výročí
30 let od pádu železné opony a 10 let od Dolnorakouské zemské výstavy Raabs.Horn.Telč.
Zejména výročí 30 let od pádu železné opony byla věnována mimořádná pozornost, byla
připravena celá řada aktivit, výstav, koncertů, knižních i výstavních počinů apod., informačně
dostupné na http://www.noe.gv.at/noe/Kunst-Kultur/gedenkjahr2019.html.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport:
Setkání pracovní skupiny se uskutečnilo 2. 12. 2019 v Jihočeském kraji v Českých Budějovicích.
Příští setkání: duben 2020 – Jihomoravský kraj, podzim 2020 – Dolní Rakousko.
Ke konkrétním výsledkům aktivit skupiny patří:
- Olympiáda v NJ - každoroční účast rodilého mluvčího (rakouského pedagoga) na
krajském kole olympiády v NJ.
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-

Eljub (Evropské literární setkání mládeže) - tradiční spolupráce na projektu Evropské
literární setkání mládeže (eljub), kdy se rakouskému partnerovi Pilger&Surfen Melk daří
získat finanční prostředky z programu Erasmus+ a krajům vyslat 5 zástupců z ČR
(výherci olympiád v NJ); příprava Eljub E-book Woche 2020.

-

Turnaj 4 regionů – pokračující spolupráce v pořádání fotbalového turnaje pro
patnáctileté žáky. V roce 2019 turnaj hostilo Dolní Rakousko, zúčastnil se i tým Vídně.
Horní Rakousko na poslední chvíli účast odmítlo. Další ročník se bude konat v roce 2020
Kraji Vysočina.

Spolupráce v programu INTERREG V A 2014 - 2020: - Projekt BIG ATCZ5 (partnerem Vysočina
Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina) – projekt ve fázi realizace, ukončení podzim
2019. V rámci projektu funguje na krajských středních školách lektor NJ – rodilý mluvčí.
Byl schválen navazující projekt EduSTEM, který byl zahájen na podzim 2019 (partnerem opět
Vysočina Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina).
Rotační systém pro organizování setkání:
Dolní Rakousko – Jihočeský kraj – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina

Aktivity s Rakouskem:
15. konference evropských měst a regionů v Salzburku – ve dnech 6.–8. října 2019 se
konala v rakouském Salzburku již 15. konference evropských měst a regionů. Kraj Vysočina je
od roku 2013 členem Institutu evropských regionů, který konferenci pořádá. Více než 50
odborníků letos diskutovalo na téma „Evropa a mír“ – zaměřili se historický vývoj, aktuální výzvy
a možnosti řešení problémů současné Evropy. Dalšími tématy byla také problematika UkrajinaRusko a západní Balkán, vývoj turistiky v Evropě po 30. letech od pádu železné opony a také
speciální téma „20 let existence měny Euro“. Mezi účastníky byli například zástupci Německa,
Rakouska, Rumunska, Chorvatska, Gruzie a také České republiky. Za Kraj Vysočina se
zúčastnila náměstkyně hejtmana J. Fischerová a H. Dočekalová z oddělení vnějších vztahů.
Členy IRE je 23 evropských zemí a také 130 regionálních a místních územních celků.
Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:
Výstava Neighborhood Report / Umělci Vysočiny v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě –
od 8. listopadu 2018 do 6. ledna 2019 byla v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě k vidění
současná umělecká tvorba z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. Koncept vznikl jako
pokračování projektu „Umělci Vysočiny/Vier aus Vysočina“, který se konal v září a říjnu 2018 v
prostorách Dolnorakouského dokumentačního centra moderního umění v St. Pöltenu.
Slavnostní zahájení výstavy probíhalo za účasti Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina,
Petry Bohuslav, zemské radní spolkové země Dolní Rakousko, Jany Fischerové, náměstkyně
hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů a dalších hostů. Přítomni byli vystavující umělci z Vysočiny a jedenáct vystavujících
rakouských umělců.
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Účast na valném shromáždění sdružení EUREGHA a studijní cestě – ve dnech 13. – 15. 3.
2019 se zúčastnili zástupci odboru zdravotnictví (S. Měrtlová, T. Singer) a oddělení vnějších
vztahů (J. Skála) pracovní cesty v Dolním Rakousku. Jednalo se o valné shromáždění sdružení
Euregha. Kraj Vysočina je členem sdružení od roku 2012. Bylo zvoleno nové vedení této
organizace a představeny cíle pro další období. Současně se jednalo také o studijní cestu,
protože účastníci navštívili také nemocnici v Gmündu a seznámili se s aktuální podobou
přeshraniční spolupráce a také s novými projekty Dolního Rakouska a jeho zahraničními
partnery, například Slovenskem.
Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy za účasti zástupců Kraje Vysočina – dne 29. 3.
2019 se ve Wiener Neustadt uskutečnilo zahájení tradiční Dolnorakouské zemské výstavy 2019,
letos na téma „Welt in Bewegung! Stadt. Geschichte. Mobilität /Svět v pohybu!
Město.Dějiny.Mobilita“. Za Kraj Vysočina se zúčastnila náměstkyně hejtmana J. Fischerová,
vedoucí odboru kultury L. Seidl a další zástupci oddělení kultury.
Představení česko-rakouské knihy o společné historii Rakouska a ČR „Sousedé“ – dne
12. 4. 2019 byla v Domě historie v St. Pöltenu představena německá jazyková verze českorakouské knihy o společné historii „Sousedé“, kterou společně napsali čeští a rakouští autoři.
Kniha se zabývá společnou česko-rakouskou historií. Jejím cílem není urovnání pohledů na
historii, ale snaha lépe jí porozumět.
Podnět vytvořit knihu vzešel od Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému
kulturnímu dědictví a finančně jej podpořily na české straně Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a také Kraj Vysočina a Kraj
Jihomoravský. Na rakouské straně knihu podpořili: Spolkové ministerstvo pro evropské
záležitosti, integraci a mezinárodní vztahy, Spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a
výzkum, Fond budoucnosti Rakouské republiky.
Představení knihy se zúčastnil tým českých a rakouských autorů, velvyslankyně ČR v Rakousku
I. Červenková a zemský radní Dolního Rakouska pro mezinárodní vztahy, bytovou výstavbu a
zaměstnanost M. Eichtinger. Kraj Vysočina zastupovala náměstkyně hejtmana paní J.
Fischerová a H. Dočekalová z oddělení vnějších vztahů. Jako čestní hosté se akce zúčastnili
také velvyslanec A. Grubmayr, i bývalý velvyslanec F. Trauttmansdorff.
Den Evropy v Graffenegu – 9. května 2019 se při příležitosti 30 let od pádu železné opony
konala slavnostní vzpomínková akce u příležitosti otevření hranice mezi ČR a Rakouskem.
Zahrnovala interaktivní diskusi pamětníků z příhraničních regionů, např. K. Schwarzenberga
nebo M. Vášáryové, doplněnou promítáním dobových fotografií z roku 1989. Slavnostního
setkání se zúčastnila dolnorakouská hejtmanka J. Mikl-Leitner i rakouský spolkový prezident A.
van der Bellen. Za Kraj Vysočina se slavnostního večera zúčastnila krajská delegace v čele s
hejtmanem J. Běhounkem a jeho náměstkyní J. Fischerovou.
Účast Vyšší odborné zdravotnické školy a Střední zdravotnické školy Jihlava na Soutěži
první pomoci v DR v Neulengbachu – dne 11. 5. 2019 se v dolnorakouském Neulengbachu
konala Soutěž první pomoci, které se zúčastnil sedmičlenný tým školy z Vysočiny. Na sedmi
stanovištích ošetřovali účastníci modelový případ zranění a v praxi si ověřovali znalosti a
dovednosti získané ve škole.
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Vernisáž výstavy „Sklářská setkávání“ na Ausstellungsbrücke v St. Pöltenu – dne 15. 5.
2019 byla v St. Pöltenu na Ausstellungsbrücke zahájena výstava „Sklářská setkávání“. Výstava
připomněla mezinárodní sklářské sympozium uspořádané v roce 2012 v Kraji Vysočina a
následně cyklus workshopů pořádaných v Jihočeském kraji v letech 2013-2015 jako součást
aktivit přeshraničního projektu Porta culturae. Cílem bylo společně přeshraničně poukázat na
dlouhou tradici sklářského řemesla, vyzdvihnout zručnost a um současných sklářů, nabídnout
sklářským výtvarníkům společnou tvůrčí atmosféru a milovníkům skla umožnit bezprostředně
sledovat práci sklářských umělců v autentickém prostředí.
Výstava historických kočárků v Muzeu Nostalgiewelt v Eggenburgu – dne 17. 5. 2019 se
v muzeu Nostalgiewelt v Dolním Rakousku uskutečnila v rámci dolnorakouské muzejní akce
„Muzejní jaro“ vernisáž výstavy historických dětských kočárků, kočárků pro panenky a kolébek
ze sbírek Muzea Vysočiny Pelhřimov. Za Kraj Vysočina se otevření zúčastnila náměstkyně
hejtmana J. Fischerová. Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů AT-CZ
Návštěva rakouského velvyslance Alexandra Grubmayra v Kraji Vysočina – dne 13. května
2019 navštívil Kraj Vysočina rakouský velvyslanec A. Grubmayr. V rámci programu v Telči se
setkal se starostou města Telč R. Fabešem, který mu představil aktuální spolupráci města
s partnery v Rakousku a také nově připravované projekty. Dalším bodem programu byla
návštěva Univerzitního centra Telč, které spolupracuje s Dunajskou univerzitou v Krems na
společných projektech v oblasti celoživotního vzdělávání. Jedním z nich je i mezinárodní škola
Scola Telcz, škola výzkumných a odborných institucí zabývajících se uchováním kulturního
dědictví v širším kontextu. Cílem je zprostředkovat účastníkům složitost a vzájemné souvislosti v
koncepčních návrzích a urbanistických úlohách v prostředí historických center a jejich okolí. Na
závěr UCT představilo vzdělávací programy pro seniory, které realizuje s Dunajskou univerzitou
v Krems.
Astronomický kurs Vesmír bez hranic v Univerzitním centru Telč – ve dnech
22.-26. 5. 2019 se v Telči v rámci spolupráce Masarykovy univerzity Brno a Dunajské univerzity
v Kremži uskutečnily přednášky z oblasti astronomie, určené zájemcům o celoživotní
vzdělávání. Kurz se konal dvojjazyčně - česky a německy. Projekt s názvem CEBEHRA –
Celoživotní vzdělávání bez hranic je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
v rámci Fondu malých projektů, Program Interreg V-A, Rakousko – Česká republika.
Exkurze Vyšší odborné zdravotnické školy a Střední zdravotnické školy Jihlava do
Dolního Rakouska – ve dnech 5.–6. 6. 2019 navštívili studenti VOZŠ a SZŠ Jihlava rakouský
hospic v Melku (NÖ Pflege- und Berteuungszentrum MELK) a nemocnici v Gmündu.
Ošetřovatelská péče je zde na vysoké úrovni a snaží se vytvořit to nejpříjemnější prostředí pro
pacienty a všechny zaměstnance. Studenti se seznámili s historií nemocnice a prohlédli si
oddělení patologie, chirurgie a interny.
Koncert k 30. výročí pádu železné opony v Jihlavě – dne 8. června se při příležitosti 30-ti let
od pádu železné opony uskutečnilo setkání přátel česko-rakouské spolupráce v Jihlavě. Akce
byla zahájena prohlídkou kostela sv. Jakuba, poté se hosté přesunuli do Muzea Vysočiny
Jihlava, příspěvkové organizace kraje. Hlavním bodem programu byl koncert rakouského
orchestru Allegro vivo v Gotické síni jihlavské radnice, který pořádal hudební festival Hudba
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tisíců Mahler Jihlava. Mezi významnými hosty byla například velvyslankyně České republiky
v Rakousku JUDr. Ivana Červenková, nebo děkan Dunajské univerzity Krems profesor Christian
Hanus.
Turnaj šesti regionů ve fotbale – ve dnech 12.–13. 6. 2019 se v Lindabrunnu v Dolním
Rakousku uskutečnil turnaj šesti regionů ve fotbale (tradičně týmy Kraje Vysočina,
Jihomoravského kraje, Jihočeského kraje, země Dolní Rakousko) a nově zemí Horní Rakousko
a země Vídeň. První den proběhlo seznamování týmů na společenském večeru a rozlosování
jednotlivých zápasů. Druhý den se konal turnaj, zakončený slavnostním vyhlášením výsledků.
Účast členů rakouského Červeného kříže na Soutěži první pomoci v Mladých Bříštích – ve
dnech 19. - 20. 6. 2019 se konala tradiční dvoudenní celorepubliková soutěž s mezinárodní
účastí. Letošního jubilejního 25. ročníku se účastnilo celkem 29 družstev, mimo jiné také
soutěžní týmy ze Slovenska a Německa. Hlavní myšlenkou soutěže byla schopnost poskytnout
první pomoc za využití pouze improvizovaných pomůcek, rychle a správně řešit nenadálou
situaci a schopnost komunikovat v cizím jazyce. Rakušané skončili na 15. místě.
Malíř David Bartoň z Kraje Vysočina se zúčastnil rezidenčního pobytu v Dolním Rakousku
– v termínu od 22. července do 2. srpna 2019 se v Gross Siegharts (Waldviertel) zúčastnil
D. Bartoň společného tvůrčího setkání výtvarníků regionů Dohody, které probíhalo v prostorách
Kunstfabrik, bývalé textilní továrně, která se stala postupně centrem současného výtvarného
umění. Rezidence se zúčastnil za každý region (Kraj Vysočina, Jihočeský a Jihomoravský kraj)
jeden výtvarník. Vytvořená díla byla představena veřejnosti a o pobytu vznikl krátký filmový
dokument.
Projektové setkání eljub E-book-Woche 2019 – ve dnech 20.–22. listopadu 2019 se
v dolnorakouském Kremsu uskutečnilo setkání studentů na společné konferenci. Kraj Vysočina
zastupovali dva studenti z Gymnázia Třebíč v doprovodu jejich vyučující. Své zástupce vyslali
také Jihočeský a Jihomoravský kraj.
Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2019 – v termínu 5.–9. srpna 2019 se konal
v Raabsu an der Thaya a na Vysočině jedenáctý ročník Mladé univerzity, kterého se letos
zúčastnilo 94 dětí ve věku 11 – 14 let. Poprvé v historii bylo více účastníků z ČR (53) než
z Rakouska (41). Hlavním mottem pobytu bylo téma „Digitalizovaný svět – náš svět
budoucnosti“. Den v Kraji Vysočina strávily děti v Jihlavě a v Telči. Dopolední program se
skládal jako již tradičně z dopoledních přednášek. Mimo jiné byl hostem horolezec Radek Jaroš,
nebo divadlo fyziky Údif. Odpoledne se děti mohly zúčastnit workshopů v Telči, nebo Jihlavě.
V Telči se konal fotografický workshop na téma úprava digitální fotografie pod vedením fotografa
V. Kunce, nebo si účastníci zkusili vytvořit pocitovou mapu z centrálních i periferních částí
UNESCO města Telče. V Jihlavě účastníci tvořili pozvánku na závěrečnou slavnost v Raabsu,
nebo zkoušeli pomocí pájení vyrobit vlastní hru.
Výstava k 10. výročí Dolnorakouské zemské výstavy v Telči – 17. srpna 2019 se jako
součást tradičních Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna konala
slavnostní prezentace výstavy Historie bez hranic. Výstava byla připomenutím propojení tří
měst (Horn, Raabs an der Thaya a Telč) a 2 regionů (Dolní Rakousko, Kraj Vysočina) v rámci
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Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2009 nazvané ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni –
odloučeni – spojeni. V dlouhé historii dolnorakouských zemských výstav se tehdy tato výstava
stala první, která překročila hranice Dolního Rakouska. Výstavu Historie bez hranic, zaměřenou
na prezentaci památek uvedených měst, zahájil ve vstupních prostorách telčské radnice starosta
města Telče R. Fabeš. Kraj Vysočina zastupovala J. Fischerová, náměstkyně hejtmana pro
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů a zástupci měst
participujících na Dolnorakouské zemské výstavě 2009, společně se zástupci partnerských měst
Telče - Waidhofenu an der Thaya a Šaľa. Výstava byla přístupná do 31. 8. 2019, v současné
době je vystavena jako putovní v Dolním Rakousku.
Koncert „Hudební mosty – Musikalische Brücken“ k 30. výročí pádu železné opony ve
Waidhofenu an der Thaya – ve Waidhofenu an der Thaya se 5. září 2019 konal v místním
farním kostele koncert k 30. výročí sametové revoluce, která ukončila komunistický totalitní
režim a umožnila znovu začít obnovovat a pozvolna navazovat násilně přetržené vazby mezi
obyvateli Česka a Rakouska. Na koncertě vystoupil Wranitzky Festival Orchester pod vedením
M. Štilce. Vystoupení bylo součástí rakouského festivalu komorní hudby Allegro vivo.
Koordinační grémium ředitelů k Pracovnímu programu v rámci Dohody o spolupráci 3 + 1
– ve dnech 19.–20. září 2019 se v Kraji Vysočina konalo koordinační grémium ředitelů, které
vyhodnocovalo činnost třinácti pracovních skupin v rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou
zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina. Oficiálnímu pracovnímu
jednání v prostorách Univerzitního centra Telč předcházel neformální čtvrteční cyklovýlet na
hrad Roštejn.
Účast přednášejícího z Dolního Rakouska na konferenci „Vysočina žije dobrovolnictvím“
– 22. 10. 2019 se na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě konala konference na téma
dobrovolnictví. O dobrovolnické činnosti v partnerském regionu Dolní Rakousko přednášel
projektový vedoucí neziskové organizace Service Freiwillige/Servis pro dobrovolníky pan Konrad
Tiefenbacher. Organizace nabízí poradenství v oblasti činnosti dobrovolnických spolků a také
školení a vzdělávání pro členy dobrovolnických organizací. Každý druhý Rakušan je členem
nějakého dobrovolnického spolku, nejčastěji jsou to spolky sportovní, Červený kříž a hudební
a pěvecké spolky.
Návštěva starosty Langau (DR) v Polné – partnerská spolupráce – 24. října 2019 se v Polné
setkal starosta dolnorakouského městysu Langau Franz Linsbauer se starostou města Polná
Jindřichem Skočdopolem. Hlavním tématem návštěvy bylo navázání spolupráce například
v oblasti kultury a samosprávy. Jednání se zúčastnila také náměstkyně hejtmana pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů J. Fischerová.
Účast studentů Gymnázia Třebíč na eljub Dialog Konferenci – ve dnech 21.–23. listopadu
2019 se v Krems an der Donau uskutečnila eljub Dialog Konference. Akce začala společnou
seznamovací večeří všech účastníků, ve čtvrtek probíhaly celý den workshopy ve skupinách
s mezinárodním složením a studenti diskutovali se zajímavými osobnostmi z politického života
a veřejné zprávy. Za Kraj Vysočina se zúčastnili dva studenti z Gymnázia Třebíč. Z dalších zemí
se účastnili studenti z Rakouska, Maďarska, Bulharska, Německa, Polska a Rumunska.
Program probíhal v němčině.
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Společný projekt českých a rakouských muzeí AREAacz – v rámci projektu I-CULT, který je
financován z programu INTERREG Rakousko – Česká republika vznikla v letošním roce
webová prezentace zajímavých památek a muzeí v příhraničí České republiky a Rakouska. Web
AREAacz prezentuje vybrané památky, muzea, festivaly, ale také mnoho zajímavostí z historie
a umění v příhraničí s cílem inspirovat a nadchnout mladé lidi ve věku 15 – 25 let (ale nejen je)
k návštěvě muzeí a k objevování kulturního dědictví našich regionů. Zajímavá místa byla
vybrána na základě společných exkurzí studentů Střední uměleckoprůmyslové školy JihlavaHelenín a New Design University v St. Pöltenu. Koordinátorem projektu na Vysočině je Muzeum
Vysočiny Třebíč.
Návštěva Veletrhu dobrovolníků – Freiwilligen Messe – náměstek hejtmana P. Franěk, I.
Hambálková z krajského odboru sociálních věcí a H. Dočekalová z oddělení vnějších vztahů se
10. listopadu 2019 zúčastnili třetího ročníku Veletrhu dobrovolníků – Freiwilligen Messe v St.
Pölten. Třetí ročník veletrhu byl vrcholem Dne otevřených dveří ve zpřístupněných
prostorách Úřadu dolnorakouské zemské vlády. Zájemcům z řad veřejnosti zde představilo svou
činnost více než 50 vystavovatelů z oblasti dobrovolnictví. Zúčastnil se například rakouský
Červený kříž, organizace z oblasti kultury, zdravotnictví, spolky pro obnovu měst a obcí, spolky
civilní ochrany obyvatelstva, nebo záchranná horská služba. Součástí návštěvy v St. Pöltenu
bylo také osobní setkání pana náměstka s radní pro vzdělávání, rodinu a sociální záležitosti Ch.
Teschl-Hofmeister. Jednalo se například nedostatku personálu v sociálních službách, byl
zmíněn česko-rakouský prázdninový pobyt Mladá univerzita Waldviertel-Vysočina, nebo snaha
zajistit pro krajské školy rodilého mluvčího pro výuku němčiny. V rámci veletrhu byl navázán
kontakt se spolkovou organizací SOOGUT, která se zaměřuje na potravinovou pomoc sociálně
znevýhodněných osob.
Otevření Centra tradiční lidové kultury v Třebíči – Kraj Vysočina za podpory programu
Interreg V-A Rakousko-Česká republika zrekonstruoval tzv. Šmeralův dům v Třebíči a v jeho
prostorách bude sídlit Centrum tradiční lidové kultury, které bude patřit pod Muzeum Vysočiny
v Třebíči. Centrum by mělo poskytovat zázemí a podmínky pro prezentaci a rozvoj tradiční
lidové kultury na Vysočině. Centrum by mělo také spolupracovat s partnerskými centry v českorakouském příhraničí a obohatit turistickou nabídku. Za Kraj Vysočina se zúčastnila náměstkyně
hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu a mezinárodních vztahů
J. Fischerová a také P. Pacal, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního
rozvoje.
Zpracovala: Mgr. Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.
564 602 338
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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. dubna 2016 – 31. prosince 2022.
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, Euroregion Dunaj-Vltava a strategie jednotlivých regionů.
Dalším cílem je zajistit lepší informovanost o Programu AT-CZ. 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
Programu 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 AT-CZ, 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 jazykově-vzdělávací práce zaměřené na
kompetence v celém příhraničním regionu (JMK, JČK, 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 Vysočiny.
Kultura a příroda na zeleném pásu
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 30. září 2019.
Cílem projektu je spolupráce projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace
zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem
zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území. Podél jednotlivých tras mají být díky
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Storytellingu (vyprávění příběhů) přiblíženy dějiny evropské historie, politiky, přírody a kultury.
Poskytovatelé služeb v oboru turismus z obou zemí získají označení kvality a budou navzájem
propojeni.
Památky žijí
(administrováno příspěvkovou organizací Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 31. prosince 2019
Projekt Památky žijí si klade za cíl propagovat méně navštěvované hrady, zámky, kláštery a
města s hradbami v regionech jižní Čechy, Vysočina, Waldviertel a Mühlviertel. Projekt bude
podporovat akce, které se na památkách konají, v rámci projektu bude vytvořena společná
mapa a publikace památek. Dále budou zorganizovány různé vzdělávací akce a také akce k
transferu know-how přes hranici.
MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2017 – 31. prosince 2019
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody
MA21/Gemeinde 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality
života jejich obyvatel. Projekt řeší témata v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a
zamezení jejich dalšího vylidňování – identita obyvatel s místem bydliště, podpora
zaměstnanosti žen a mužů, vracejících se do pracovního procesu po mateřské/rodičovské
dovolené, oživení center obcí k posílení hospodářského i komunitního rozvoje obce. Vytvoření
společné metodiky a vzájemný přeshraniční přenos příkladů dobré praxe přinese nové přístupy
a způsoby řešení v souladu s legislativou obcí na obou stranách hranice.
I-CULT - Internationale Kulturplattform / Mezinárodní kulturní platforma
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Třebíč)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program
Příběh hranice. Příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského
příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé
paměťové instituce. Aktivní spolupráce muzejních institucí je založena na společné odborné
muzejní práci, přípravě a realizaci projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Tématy
výstavních projektů jsou Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí,
Sklářství. Poslednímu zmíněnému tématu se bude Vysočina primárně věnovat.
ConNat AT-CZ - Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature ATCZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Společná krajina mezi dolnorakouskými regiony a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a
Jihomoravským krajem je vlivem zástavby, komunikací a intenzivního užívání vystavena
zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační koridory volně žijících živočichů. Nadřazeným
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projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné
propojení stanovišť mezi Vápencovými alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a
Karpaty.
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. června 2018 – 31. května 2021
Projekt vytváří lepší podmínky pro rozvoj a ochranu tradiční lidové kultury (tradice, zvyklosti,
tradiční řemesla, vědomosti) v příhraničí a její zatraktivnění pro prezentaci návštěvníkům i
obyvatelům příhraničních regionů. Aktivity projektu přispívají ke zvýšení potenciálu tradiční
lidové kultury, jsou nástrojem propagace regionů a nabízí návštěvníkům příhraničí poznání
společné historie a způsobu života lidí v příhraničí, které formovaly jeho svébytnost a
jedinečnost. Spolupráce partnerů umožňuje propojit dosud regionálně izolované aktivity v oblasti
tradiční lidové kultury a společně a koordinovaně je rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům
příhraničních regionů, tak i jejich návštěvníkům.
C4PE – Concepts for Professional Education in Border Region
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. dubna 2018 – 30. června 2021
Projekt je zaměřený na zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol vytvářením
společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení uvědomělého rozhodování žáků pro
budoucí profesní život v přeshraničním hospodářském prostoru. Dalším prvkem je zvýšení
kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v ČR za účelem získávání přeshraničních
profesních kompetencí, a to například formou organizování „Tříd bez hranic“.
DigiMe – Digitální a mediální kompetence pro žáky a učitele
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. října 2019 – 30. září 2022
Hlavním cílem projektu je posílení digitálních kompetencí u žáků a učitelů a snaha o
zatraktivnění digitálních a technologických povolání pro žáky i žákyně. Toho chtějí partneři
dosáhnout podporou inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a možnosti
seberealizace u žáků. Společně vytvoří vícejazyčnou e-learningovou platformu s nabídkou elearningu, která zprostředkuje žákům ve věku 6-15 let a jejich učitelům potřebné dovednosti
v oblasti digitálních technologií resp. budoucích digitálních profesí.
EduSTEM – Education in Science, Technology, Enginnering and Mathematics
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. listopadu 2019 – 31. října 2022
Projekt se snaží podporovat vzdělávání ve všech regionech programu AT-CZ a síťování nejen
pedagogických pracovníků v oboru STEM (anglická zkratka pro: věda, technika, informatika,
matematika). Metodou „badatelské výuky“ je rozvíjena přirozená zvídavost dětí v oblasti STEM.
Budou vytvořeny popř. přizpůsobeny metodické materiály na toto téma a budou využity při výuce
a v kroužcích na ZŠ a SŠ. U realizace dalšího vzděláváním a při podpoře pedagogického
personálu jsou zohledňovány potenciály a požadavky daných regionů.
Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 562
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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 2018 se podařilo navázat vztah mezi Krajem Vysočina a regionem Grand Est na úrovni
samosprávy, kdy hejtman Jiří Běhounek s náměstkyní Janou Fischerovu navštívili sídlo regionu
Grand Est ve Štrasburku a jednali zde s radní pověřenou mezinárodními vztahy, paní Claudine
Ganter. Na podzim 2019 pak došlo k prohloubení této spolupráce a návštěvě paní Ganter na
Vysočině při příležitosti konání prvního ročníku soutěže Trophée Mille Česká republika.
V roce 2019 probíhala spolupráce s regionem Grand Est a se subjekty, které v něm působí,
zejména v oblastech školství, gastronomie a kultury. V případě školství se jedná o gymnaziální
i střední odborné vzdělávání.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství, konkrétně se školským úřadem v Remeši, jsou
nadále program Rok ve Francii / Kraj Vysočina–Grand Est (dříve Rok v Champagne-Ardenne)
umožňující studium ve Francii středoškolákům a partnerství několika středních škol na Vysočině
se školami v Grand Est.
V roce 2019 probíhala řada aktivit dvouletého projektu strategické spolupráce podpořené
z programu Erasmus+ v oblasti badatelsky orientované výuky na středních školách. Projekt
spojuje Kraj Vysočina nejen s partnery z regionu Grand Est, ale i Dolního Rakouska a finského
Tampere.
V oblasti gastronomie se podařilo navázat intenzivní kontakt se šéfkuchařem Philippem Millem,
který organizuje v Remeši renomovanou celostátní a mezinárodní soutěž studentů
gastronomických oborů v přípravě slaných a sladkých pokrmů Trophée Mille. Asociace Trophée
Mille se obrátila na Kraj Vysočina se žádostí o partnerství při organizaci Trophée Mille v České
republice. První ročník této soutěže proběhl dne 16. listopadu 2019 v Jihlavě spolu
s doprovodným programem pod názvem Gurmet den s Krajem Vysočina a byl přístupný nejširší
veřejnosti.
Spolupráce v oblasti kultury se realizovala zejména ve výtvarném umění. V červenci 2019
proběhla rezidence dvou umělkyň z Remeše v Telči, jejíž součástí byly otevřené ateliéry i dílny
pro děti a mládež a byla zakončena výstavou v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Akce byla
volně propojena s 25. ročníkem Francouzsko-české hudební akademie Telč a organizována ve
spolupráci s městem Telč, Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě a výtvarníkem Janem Vičarem,
který má ve Francii řadu kontaktů, mj. i díky rezidenci, již mu v roce 2015 zprostředkoval Kraj
Vysočina, a byl v roce 2018 oceněn cenou za grafiku francouzské Académie des beaux-arts.
V návaznosti na partnerství s regionem Grand Est probíhá i průběžný kontakt oddělení vnějších
vztahů krajského úřadu s Francouzským institutem v Praze a francouzským velvyslanectvím
v Praze. Kraj propojuje různé frankofonní aktivity na Vysočině.

Číslo stránky

18

Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2019:
Gurmet den s Krajem Vysočina a české národní kolo soutěže Trophée Mille
Ve spolupráci s asociací Trophée Mille reprezentovanou významným francouzským
šéfkuchařem Philippem Millem a dalšími partnery, zejména jihlavským šéfkuchařem Pavlem
Marešem, a s výrazným přispěním OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, se v Cityparku Jihlava dne
16. listopadu 2019 uskutečnil první ročník soutěže Trophée Mille Česká republika pro žáky
kuchařských a cukrářských oborů středních škol. V něm soutěžilo osm dvoučlenných týmů o
pohár Trophée Mille a další ceny. Soutěž je postupová a vítěz má právo reprezentovat Českou
republiku na mezinárodním kole Trophée Mille v Remeši v březnu 2010. Hlavním organizátorem
akce je Kraj Vysočina. Akce s názvem Gurmet den s Krajem Vysočina byla otevřená nejširší
veřejnosti, a to i s doprovodným programem a prezentacemi gastronomických školních škol
zřizovaných Krajem Vysočina. U příležitosti této akce navštívila Kraj Vysočina v zastoupení
prezidenta regionu Grand Est paní Claudine Ganter, členka rady regionu Grand Est, která
jednala s hejtmanem Jiřím Běhounkem a v doprovodném programu s náměstkyní hejtmana
Janou Fischerovou se zúčastnila i jednání s představiteli statutárního města Jihlavy. Při jednání
vyjádřila podporu pokračování a dalšího rozvoje partnerství mezi Krajem Vysočina a regionem
Grand Est.

Účast hotelové školy z Havlíčkova Brodu na mezinárodní gastronomické soutěži Trophée
Mille International v Remeši
Kraj Vysočina vyslal jednu ze svých hotelových škol do mezinárodního kola studentské
gastronomické soutěže Trophée Mille International, která se konala dne 18. března 2019
v kongresovém centru ve francouzské Remeši. Na základě výsledků soutěže Kuchař Vysočiny
Junior open 2018 byl nominován tým z OA HŠ Havlíčkův Brod. Dvoučlenný tým složený
z kuchaře a cukrářky soutěžil v přípravě slaného a sladkého chodu. Náročnou soutěž
absolvovaly dále týmy z Austrálie, Belgie, Brazílie, Francie, Itálie, Japonska, Lucemburska,
Řecka, Slovenska a Tchaj-wanu. Studenti z Vysočiny nezískali v tvrdé konkurenci žádné
ocenění, ale přivezli si výjimečnou zkušenost a motivaci pro svoji profesionální kariéru. Při této
příležitosti se vedla část jednání s asociací Trophée Mille a došlo ke sdílení zkušeností pro
organizaci českého kola Trophée Mille.

Program Rok ve Francii / Kraj Vysočina–Grand Est
Kraj Vysočina ve spolupráci se školským úřadem v Remeši (Académie de Reims) a
Francouzským institutem v Praze (IFP) připravily pro školní rok 2019/2020 desátý ročník
jednoletého studia pro studenty středních škol z Vysočiny v regionu Grand Est. Školní rok
2018/2019 úspěšně absolvovali čtyři studenti, z jihlavského, pelhřimovského, humpoleckého a
ledečského gymnázia. Přijímacími školami byla lycea ve městech Châlons-en-Champagne,
Verdun, Joinville a Romilly-sur-Seine. Od září 2019 studují ve Francii další tři studentky, dvě
z Pelhřimova a jedna z Telče, ovšem pouze dvě z nich se podařilo umístit v regionu Grand Est,
jedna studentka studuje v regionu Auvergne-Rhône-Alpes. Studentky studující v regionu Grand

Číslo stránky

19

Est byly zařazeny do stipendijního programu Kraje Vysočina pro studium na zahraničních
středních školách v partnerských regionech.
Na jaře 2019 proběhla ve Francouzském institutu v Praze oslava 10 let trvání programu Rok ve
Francii. Dvě studentky z Kraje Vysočina se staly tvářemi programu, kdy za každý rok trvání
programu vybral IFP jednoho inspirativního a úspěšného absolventa a natočil s nimi propagační
video.
Vzdělávací projekt vedený Krajem Vysočina
Úřad Académie de Reims spolu s dvěma školami spadajícími pod tento školský úřad jsou
partneři projektu, který zahájil Kraj Vysočina v roli koordinátora na podzim roku 2018. Region
Grand Est figuruje jako přidružený partner projektu. Jedná se o dvouletý projekt podpořený
z programu Erasmus+ s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který
směřuje na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách. Kromě výše
uvedených jsou partnery Vysočina Education, Dolní Rakousko a město Tampere. V roce 2019
proběhly v rámci projektu 3 krátkodobé vzdělávací výměny pedagogů a zástupců zřizovatele
škol, a to v lednu ve Francii, v květnu ve Finsku a v září v Dolním Rakousku. Došlo ke sdílení
zkušeností, postupů a dobré praxe v oblasti badatelsky orientované výuky, vědy a výzkumu na
středních školách a k získání nových interkulturních a odborných zkušeností a znalostí
účastníků stáže vč. jejich jazykových kompetencí. Z hlediska Kraje Vysočina došlo k prohloubení
spolupráce s partnerskými regiony prostřednictvím konkrétní společné aktivity z oblasti
vzdělávání.

Lektor francouzského jazyka
Na středních školách v Kraji Vysočina působí rodilý mluvčí jako lektor francouzského jazyka. Od
září 2016 do června 2019 jím byl Jean Griffon. Od září 2019 nastoupila nově vybraná lektorka
Marie Willerval. Vyučuje na Gymnáziu Jihlava, Gymnáziu Třebíč, Gymnáziu a Obchodní
akademii Pelhřimov, Gymnáziu Havlíčkův Brod, Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné
škole Telč a na Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec. Lektorka spolupracuje s příspěvkovou
organizací Vysočina Education, díky níž má možnost setkat se s učiteli a žáky dalších středních
škol v Kraji Vysočina. Působení lektora francouzského jazyka je financováno od září 2017 pouze
z prostředků Kraje Vysočina. První lektorka působila na Vysočině ve školním roce 2007/2008 a
kontinuálně zde lektoři učí od roku 2009.

Spolupráce mezi středními školami a učilišti
Pokračuje dlouholeté partnerství mezi Střední školou stavební v Jihlavě a stavebním učilištěm
v obci Pont-Sainte-Marie na předměstí města Troyes. V rámci této spolupráce již řada žáků
různých oborů ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo dvoutýdenní stáž ve Francii. V červnu a
listopadu 2019 přijeli do Jihlavy opět francouzští učni oboru kovář, kteří zde absolvovali dvě
dvoutýdenní praxe ve firmách a učili se od mistrů tohoto oboru. Výměny se realizují v rámci
projektu z programu Erasmus+.
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V roce 2018 byla zahájena díky kontaktům Kraje Vysočina spolupráce mezi OA, VOŠZ a SZŠ,
SOŠS Jihlava a učilištěm Alméa 51 z města Châlons-en-Champagne. V rámci programu
Erasmus+ probíhají výměnné pobyty francouzských učňů v různých oborech v praktickém
vyučování a na praxi v externích provozech. Dvoutýdenní stáž žáků oboru kadeřník, kuchař a
cukrář proběhla v Jihlavě v dubnu 2019.
Probíhají kontakty a výměny mezi Gymnáziem dr. A. Hrdličky Humpolec a Lycée Pierre Bayen
v Châlons-en-Champagne. Zasadila se o to studentka humpoleckého gymnázia Barbora
Stýblová, která studovala v Châlons-en-Champagne v rámci programu Rok ve Francii.

Rezidence francouzských umělkyň v Telči
Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Telč a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě zajistil tvůrčí
rezidenci pro dvě výtvarné umělkyně z francouzské Remeše, která probíhala v červenci 2019.
Výtvarnice Nicole Périgon a Charlotte Van der Veken využívaly prostor Městské galerie
Hasičský dům v Telči pro svoji tvorbu i jako ateliér otevřený veřejnosti a připravily zde výstavu
svých děl s názvem Charivari. Její uvedení dne 20. července 2019 bylo součástí slavnostního
dne k 25. výročí Francouzsko-české hudební akademie Telč. Propojení s hudební akademií bylo
od počátku záměrem akce. Výtvarnice vedly též ateliéry s dětmi přímo v Hasičském domě nebo
na dětském táboře v blízkosti Telče. Rezidenci inicioval a programově vedl telčský výtvarník Jan
Vičar, který získal renomé a kontakty ve Francii také díky rezidenci, na niž ho vyslal Kraj
Vysočina v roce 2015 do partnerského regionu Champagne-Ardenne.

Výměna zkušeností s aplikací metody BIM
Pracovníci regionálního úřadu Grand Est zodpovědní za správu nemovitého majetku sdíleli
formou e-mailové komunikace a pomocí videokonference své zkušenosti se zaváděním metody
BIM (building information modeling) s kolegy z odboru majetkového a odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Zpracoval: Mgr. Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. +420 564
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 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).
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2019:
Gastrofestival Nitra 2019
Ve dnech 26. – 28. 3. 2019 se konala ve slovenské Nitře mezinárodní gastronomická soutěž
v přípravě pokrmů a obsluze hostů u slavnostní tabule. Zúčastnily se týmy z Belgie, Chorvatska,
Slovenska a České republiky. Kraj Vysočina zastupovala Obchodní akademie a Hotelové školy
Třebíč. Letošním hlavním tématem akce byla „Svatba“. Vlastní soutěž probíhala v Hotelové
akademii Nitra a za každou zúčastněnou školu soutěžil tým kuchařů, který jídla připravoval a tým
číšníků, který obsluhoval VIP hosty u slavnostně prostřené tabule a pokrmy před hosty
dokončoval. Soutěžního dne se zúčastnil také předseda Nitranského samosprávného kraje M.
Belica. Kraj Vysočina zastupovala radní pro školství, mládeže a sportu J. Fialová. Letošní ročník
byl pro Vysočinu mimořádně úspěšný, studentky Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
totiž získaly zlato v obou vyhlašovaných kategoriích – jak pro kuchařský tým, tak pro tým
číšníků.

Účast SZŠ Nové Zámky na Soutěži první pomoci v Mladých Bříštích
Ve dnech 19. - 20. 6. 2019 se konala tradiční dvoudenní celorepubliková soutěž s mezinárodní
účastí. Letošního 25. ročníku se účastnilo celkem 29 družstev, mimo jiné také soutěžní týmy
z Německa a Rakouska. Hlavní myšlenkou soutěže byla schopnost poskytnout první pomoc za
využití pouze improvizovaných pomůcek, rychle a správně řešit nenadálou situaci a schopnost
komunikovat v cizím jazyce.

Letní žurnalistická škola
Letošního 15. ročníku LŹŠ se zúčastnil historicky zatím nejvyšší počet studentů z Nitranského
samosprávného kraje – dva zástupci gymnázia v Topoľčanech a ve Zlatých Moravcích a tři
studenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Tato již tradiční akce v Havlíčkově Brodě nabízí
týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z Evropy, během nějž se účastníci seznámí
s prací novináře a fungováním médií.
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Hlavními tématy LŽŠ jsou média, politika, kultura a historie střední Evropy, doplňují je další
vybraná témata z oblasti žurnalistiky a etiky. Kraj Vysočina účastníkům hradil školné, ubytování
a stravu.

Účast zástupců partnerského města Šaľa (NSK) na výstavě Historie bez hranic
17. srpna 2019 se jako součást tradičních Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna konala slavnostní prezentace výstavy Historie bez hranic. Výstava je připomenutím
propojení 3 měst: Horn, Raabs an der Thaya a Telč a 2 regionů: Dolní Rakousko, Kraj Vysočina
v roce 2009 v rámci Dolnorakouské zemské výstavy nazvané ČESKO.RAKOUSKO. rozděleni –
odloučeni – spojeni. V dlouhé historii dolnorakouských zemských výstav se tato výstava stala
historicky první, která překročila hranice Dolního Rakouska. Výstavu Historie bez hranic,
zaměřenou na prezentaci památek výše uvedených měst, zahájil ve vstupních prostorách
telčské radnice v sobotu 17. srpna starosta města Telče Mgr. Roman Fabeš, za Kraj Vysočina
J. Fischerová, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu
a mezinárodních vztahů, a zástupci měst participujících na Dolnorakouské zemské výstavě
2009, společně se zástupci měst Waidhofen an der Thaya a Šaľa, která jsou partnerskými městy
Telče. Výstava je přístupná do 31. 8. 2019, poté bude prezentována v Dolním Rakousku.

Účast radní J. Fialové na mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavě Agrokomplex
Ve dnech 22. 8. 2019 – 25. 8. 2019 se na výstavišti Agrokomplex v Nitře konala stejnojmenná
tradiční mezinárodní výstava. Radní pro oblast školství, vzdělávání, mládež a sport využila
návštěvu nejen k prohlídce výstavy, ale také k diskusi o možnostech rozvoje a další spolupráce
slovenských a českých odborných škol.

Návštěva předsedy Nitranského M. Belici v Kraji Vysočina
Ve dnech 18. – 19. září 2019 přijel do Kraje Vysočina predseda NSK M. Belica. V rámci
polosoukromého programu navštívil výstavu zemědělských strojů a prezentační přehlídku
odborných škol Kraje Vysočina Zetorshow a také nově zrekonstruované expozice Hradu
Roštejna.

Mladý tvorca v Nitranském samosprávném kraji
Již devět let se účastní střední školy zřizované Krajem Vysočina pravidelného národního
veletrhu vzdělávání v Nitře na výstavišti Agrokomplex. Letos se veletrh konal v termínu 5. – 6.
11. 2019 a kraj zastupovalo celkem 13 škol, z toho čtyři školy prezentovaly společně se svou
partnerskou střední školou. Cenu hejtmana Kraje Vysočina získala Obchodní akademie a
Hotelová škola Třebíč, která představila novou technologii přípravy kávy tzv. fotočíno. Druhá
Cena hejtmana Kraje Vysočina byla v Nitře udělena Pavlovi Repovi, studentovi Střední
průmyslové školy dopravní Trnava. Jeho elektromobil se solárním generátorem byl
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jednoznačnou volbou k ocenění. Pod Pavlovým vedením vytvořil tým elektrikářů a strojníků
prototyp vozidla na ekologický pohon.
Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském kraji:
- 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
- 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 dosavadních partnerství a jejich rozšíření na další oblasti a
subjekty. Nespornou výhodou partnerství s Nitranským samosprávným krajem je neexistence
jazykové bariéry, dlouhodobé kontakty a společná historie.
Zpracovala: Mgr. Hana Dočekalová, 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.
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 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 2019:
Investiční projekty
- Základní škola č. 6 v městě Mukačevu, Mukačevský okres (kde se vyučuje český jazyk) –
oprava vstupních dveří a vestibulu.
- Mateřská školka č. 1, město Chust, Chustský okres - rekonstrukce a vybavení
kuchyňského bloku, dvouletý projekt, pokračování projektu z roku 2018.
- Mateřská školka „Veselka“, město Perečin, Perečinský okres - oprava střechy.
- Ambulance, obec Poroškovo, Perečinský okres - rekonstrukce s metodou úspory energie
(dvouletý projekty – dvě etapy, předpokládá se pokračování v roce 2020).
- Mateřská školka, obec Nižné Seliště, Chustský okres - rekonstrukce střechy.
- Ambulance, obec Mynaj, Užhorodský okres - generální oprava včetně opatření
pro úsporu energie.
- Mateřská školka, obec Kopašněvo, Chustský okres - rekonstrukce topného systému s
instalací kotle na tuhá paliva + nákup pračky.
- Mateřská školka, obec Ploske, Svaljavský okres – generální oprava střechy.
- Základní škola, obec Zalom, Chustský okres – výměna oken a vstupních dveří.
- Mateřská škola č. 1, obec Buštyno, Tjačivský okres – oprava kuchyňského bloku.
- Mateřská školka Olešnice, Vynohradivský okres – vybavení školky nábytkem.
- Přístavba ke kostelu v obci Vrchní Vodjané, Rachivský okres (s finančním podílem
místních občanů) – vytvoření zázemí pro sirotky, sociálně slabé a potřebné – děti a
mládež (obdobně jako projekt, který jsme dělali v Bohdanu).
- Středisko české menšiny a krajanských spolků „Dům prosvita“ v Užhorodu – pomoc
při opravě a údržbě střediska, které slouží nejen krajanům, ale i českým turistům, a jedná
se o budovu z první ČSR.
Užhorodská národní univerzita, Užhorod
- podpora práce lektorky českého jazyka paní Petry Zlámané - svoji práci na Užhorodské
univerzitě zahájila na podzim 2017.
- jedná se o jediný lektorát českého jazyka na Ukrajině.
- probíhá spolupráce Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava
– výměnné stáže studentů v oblasti cestovního ruchu + organizace česko-ukrajinského
workshopu.
Hasiči
- V květnu 2019 se uskutečnila tzv. „generálská návštěva“ – generál HZS Ukrajiny Mykola
Čečotkin navštívil Českou republiku na základě oficiálního pozvání našeho generála HZS
Drahoslava Ryby. V rámci programu se účastnili i zástupci z Kraje Vysočina.
- Reciproční návštěva pana generála Ryby v Kyjevě se uskutečnila v červnu 2019, kde byl
přijat konkrétní plán aktivit a výměny zkušeností na rok 2019 a 2020.
- V roce 2019 daroval Kraj Vysočina věcný dar zakarpatským hasičům ve formě
3 plovoucích vodních čerpadel, konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 přenosné plovoucí čerpadlo Honda GSV - zařízení je určeno hasičským jednotkám
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k doplnění cisternových stříkaček z volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody
ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu použití např. v zemědělství,
na stavbách apod.
Generální ředitelství HZS ČR darovalo zakarpatským hasičů dar v hodnotě téměř půl
milionu Kč ve formě nových a velmi kvalitních zásahových přileb, čerpadel apod..
Podpora činnosti mladých hasičů, zejména podpora činnosti organizace "Škola
bezpečnosti", která funguje na základě Mukačevské specializované školy I-III. №16.
Činnost mladých hasičů je ve spolupráci s hasiči profesionály a projekt plně podporuje
také Zakarpatská oblastní rada a město Mukačevo.
V posledních dvou týdnech měsíce května byly na Zakarpatí povodně – a opět zde
pomáhala a zasahovala plovoucí čerpadla darovaná Krajem Vysočina – foto a tiskové
zprávy založeny na OSH.
V termínu 29. – 31. 8. 2019 se zúčastnili zakarpatští hasiči na Mistrovství České
republiky v požárním sportu. Část programu se odehrávala také v Kraji Vysočina.
V termínu 6. 11. 2019 se zúčastnili zakarpatští hasiči (4 osoby) na cvičení Integrovaného
záchranného systému – na základě pozvání složek IZS.
V termínu 2. – 6. 12. 2019 zorganizovalo Generální ředitelství HZS ČR odborné školení
pro ukrajinské hasiče v oblasti vzdělávání (na základě požadavku ukrajinské strany – na
Ukrajině se připravuje reforma vzdělávání hasičů, zejména důstojníků).

Krajanské spolky
Podpora činnosti českých krajanských spolků – jako každoročně obdržely krajanské spolky
v Užhorodě finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na podporu jejich publikační činnosti.
U příležitosti výročí narození pana prezidenta Masaryka byla odhalena pamětní deska
v Užhorodě, na domě „Prosvita“, který je sídlem krajanských spolků – a na jejíž stavbu pan
prezident Masaryk v době první ČSR osobně věnoval 100 tisíc korun.
Letní žurnalistická škola
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 (obor bohemistika, v rámci jazykové praxe).
Jazykový kemp v Pelhřimově
Pro studenty prvního ročníku bohemistiky, kteří zatím nejsou na tak vysoké úrovni znalostí,
ale praxe českého jazyka je pro ně povinná, byla připravena účast na každoročním kempu spolu
s českými studenty, který se konal v Pelhřimově v srpnu 2018. Zúčastnilo se 5 studentů
bohemistiky + 1 pedagog.
Podzimní knižní veletrh
Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů – jedná se o každoročně se opakující
projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnili čtyři ukrajinští
studenti + pedagog (obor bohemistika, v rámci jazykové praxe).
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Sociální stáže
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 a pracovnic.
Učebnice českého jazyka
Nákup učebnic českého jazyka do škol v Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk (podpora výuky
jazyka), včetně katedry bohemistiky Užhorodské univerzity a včetně Mukačevské univerzity –
zde se nově vyučuje český jazyk od akademického roku 2019/2020.
Podpora spolupráce policie
- V červnu 2019 se účastnili ukrajinští kynologové včetně služebních psů na pětidenním
figurantském kurzu na Vysočině, který organizovalo Krajské ředitelství Policie ČR.
Vzhledem k tomu, jak velký je zájem o výměnu zkušeností v oblasti kynologie, byla zde
zastoupena nejen Zakarpatská oblast, ale i jiné oblasti Ukrajiny a především vedení
kynologie z Kyjeva.
- V termínu 4. – 7. 2019 se uskutečnila cesta zástupců Policie a zástupců Kraje Vysočina
do Zakarpatí, za účelem výměny zkušeností v oblasti dopravní policie, veřejného
pořádku, policejní kynologie a interpolu. Součástí programu bylo i předání věcných darů
výše uvedeným zakarpatským složkám policie. Součástí programu byla rovněž návštěva
zařízení v obci Ilnicja (Iršavský okres), které se stará o sirotky a děti ze sociálně slabých
rodin – vysočinští policisté věnovali dětem dárky a sportovní potřeby.
- V září 2019 se uskutečnily přebory v policejní kynologii a výměna zkušeností v oblasti
kynologie a policejní práce. Z Ukrajiny se zúčastnili zástupci Zakarpatské a Doněcké
oblasti a z Kyjeva. Krajské ředitelství Policie ČR připravila pro ukrajinské kolegy velmi
podrobná a praktická metodická výuková videa a prezentace, která využijí při výcviku psů
v rámci celé Ukrajiny.
- V září 2019 se rovněž uskutečnila návštěva Zakarpatské policie na Vysočině – za účelem
výměny zkušeností mezi policejními útvary, včetně spolupráce mezi jednotkami
veřejného pořádku, dopravy, cizinecké policie a Interpolu.
Válečné hroby
Podpora obnovy a rekonstrukce válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem
obrany ČR a Československou obcí legionářskou). Společné projekty od roku 2018 podporuje
také Ministerstvo vnitra Slovenské republiky (zde spadá problematika válečných hrobů pod toto
ministerstvo).
Probíhají intenzivní práce na přípravě a rekonstrukci hřbitova na Toruňském průsmyku
(Mižhirský okres) a hřbitova Na Šachtě v Užhorodě – zde se jedná o projekt velmi rozsáhlý a
mezinárodní, do kterého se zapojilo celkem 6 zemí.
Partnerská města
- Funguje spolupráce dosavadních partnerských měst Jihlava-Užhorod, PelhřimovMukačevo, Třebíč-Rachiv, Žďár nad Sázavou-Chust, Nové Město na Moravě-Mižhirje,
Chotěboř-Tjačiv.
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V roce 2019 se zahájili práce a komunikace na navázání partnerství měst Telč-Poljana
(Svaljavský okres), Humpolec-Berehove.

Výměna studentů a pedagogů
V březnu 2019 se uskutečnila výměna studentů a pedagogů mezi Gymnáziem Pelhřimov a
Základní školou v Mukačevu a Gymnáziem v Berehove, kde se na obou školách vyučuje český
jazyk.
Pedagogická stáž
V roce 2018 se uskutečnila odborná stáž pedagogů ze Zakarpatí, kteří vyučují český jazyk,
na Vysočině – v květnu 2019 pak reciproční akce našich pedagogů (10 osob), kteří se konkrétně
zapojili do výuky ve školách na Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk.
Spolupráce mezi středními školami
V termínu 24. – 27. 9. 2019 navštívila Zakarpatí delegace vedená Janou Fialovou –
došlo k podpisu smlouvy o spolupráci a dohodě o konkrétních projektech a stážích
studentů mezi Střední školou stavební Jihlava a Technickým lyceem Chust (obě školy
mají velmi podobné portfolio technických oborů, mohou tedy vzájemně čerpat a
vyměňovat si zkušenosti a praxi). Finančně i odborně podpoří tuto spolupráci firma PKS.
První výměnné odborné stáže studentů se uskuteční na jaře 2020.
V roce 2020 se také předpokládá uzavření spolupráce mezi dalšími školami a rovněž
propojení sportovních klubů a aktivit.
Projekty v hospodářském sektoru
- Je podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
- Pracovní cesty do Zakarpatí se zúčastnil také pan Richard Horký, předseda Krajské
hospodářské komory Kraje Vysočina.
- Firma PKS finančně i odborně podporuje spolupráci středních škol a partnerství mezi
Střední školou stavební v Jihlavě a Technickým lyceem v Chustu.
Spolupráce mezi organizacemi
Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
Spolupráce mezi Mukačevskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
o Smlouva mezi oběma vysokými školami byla podepsána 2019 a v květnu 2019 se
uskutečnila návštěva zástupců VŠPJ v Mukačevu.
Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
o Domov Jeřabina v Pelhřimově, domov pro osoby s mentálním a kombinovaným
zdravotním postižením (Kraj Vysočina) + Komunální zařízení Sociální
rehabilitační centrum pro osoby se zdravotním postižením v Tjačivu (Zakarpatská
oblast Ukrajiny);
 5. – 8. 6. 2019 se uskutečnila návštěva z partnerského domova v Tjačivu
v jejich partnerském zařízení Domov Jeřabina na Vysočině.
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Domov Jeřabina navštívil svůj partnerský domov v Tjačivu, který oslavil
25. 9. 2019 10 let od svého vzniku.
o Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace (Kraj Vysočina) +
Komunální ústav Mukačevský psychoneurologický internát (Zakarpatská oblast
Ukrajiny).
Spolupráce mezi středními školami:
o V září 2019 bylo uzavřeno a podepsáno partnerství mezi Střední školou stavební
v Jihlavě a Technickým lyceem v Chustu.
Spolupráce mezi dětskými domovy.
Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
Výměna zkušeností mezi zástupci policie 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.


-

-

Získání ocenění Gratias Agit
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje každoročně cenu Gratias Agit – je to
ocenění udělované od roku 1997 ministrem zahraničních věcí České republiky za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí. Na základě nominace Kraje Vysočina byla v roce 2012 mimo
jiné oceněna i paní Natália Tumarec z Koločavy.
Na základě nominace Kraje Vysočina byl za rok 2018 oceněn pan Volodymyr Čubirko.
Dne 14. 6. 2019 proběhlo slavnostní předání ceny Gratias Agit v sídle Ministerstva zahraničních
věcí.
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.
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.
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Smluvní stany budou vytvářet a prohlubovat vztahy zejména v těchto oblastech:
- 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 také 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.
Konkrétní aktivity v roce 2019:
V termínu 15. – 18. 5. 2019 navštívila delegace z Kraje Vysočina vedená hejtmanem Jiřím
Běhounkem do Minské oblasti Bělorusko. Dále se zúčastnili za oblast školství: radní Kraje
Vysočina Jana Fialová, Zdeněk Borůvka, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč, Ivo Teplý,
ředitel Střední odborné školy Nové Město na Moravě, a Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie
a Hotelové školy Havlíčkův Brod. Za oblast hasičů reprezentovali: Jan Slámečka, starosta Sboru
dobrovolných hasičů České republiky, a Jiří Němec, ředitel Hasičského záchranného sboru
Kraje Vysočina. Za podnikatelskou sféru firma MEDIN – Miroslav Havlíček a Ivana Čejková
Hlavním účelem zahraniční cesty bylo zhodnocení dosavadní spolupráce obou regionů a
plánování společných aktivit na druhou polovinu roku 2019 a na rok 2020. Česká strana se při
návštěvě v Minské oblasti inspirovala výukovým centrem pro mládež a školy, kde se učí
reagovat na různé mimořádné situace a mohou si tyto situace prakticky vyzkoušet na různých
simulátorech. Při přípravě a během samotné pracovní cesty byla Kraji Vysočina poskytnuta
maximální součinnost a podpora ze strany obou diplomatických zastoupení, jak Velvyslanectví
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České republiky v Bělorusku, tak i Velvyslanectví Běloruska v České republice. Oba velvyslanci
Tomáš Pernický a Valery Kurdyukov se programu také osobně účastnili.
V termínu od 28. 4. do 1. 5. 2019 proběhl již opakovaně úspěšný projekt odborných
zdravotnických stáží běloruských odborníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem
Vysočina, a také ve spolupráci s firmou MEDIN.
V rámci programu se běloruští lékaři zúčastnili také cvičení všech složek integrovaného
záchranného systému na téma „hromadná dopravní nehoda“. Cvičení se odehrávalo v Novém
Městě na Moravě. Zde měli možnost vidět fungování integrovaného záchranného systému
v praxi.
V lednu 2019 se uskutečnil Veteránský turnaj prezidenta Běloruska v Minsku. Součástí
programu bylo i hokejové fórum, které uspořádal Běloruský hokejový svaz. Mezi přednášejícími
byl také předseda trenérské komise Českého hokeje Bedřich Ščerban, který trenérům a
manažerům popsal projekt Výchova talentované mládeže.
V lednu 2019 reprezentovala mládež HC Lední medvědi Pelhřimov na turnaji v Bělorusku – na
základě pozvání partnerské hokejové organizace v Soligorsku.
V termínu 22. 30. 7. 2019 se ve spolupráci s hokejovým klubem DUKLA Jihlava uskutečnily
odborné sportovní stáže pro trenéry Asociace hokejové federace Běloruské republiky.
V termínu 16. – 22. 8. 2019 se uskutečnil čtvrtý 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.
Hokejová asociace Běloruské republiky zaslala oficiální pozvání pro výběr mládeže Kraje
Vysočina ve spolupráci s DUKLA Jihlava - mládež, z.s., na mezinárodní turnaj v Minsku
v termínu 21. – 26. 8. 2019. Tento turnaj je prestižní a účastnila se ho řada významných
světových hokejových klubů. Za Kraj Vysočina ve spolupráci s DUKLA Jihlava - mládež, z.s,. se
mezinárodního turnaje v Minsku zúčastnilo 17 dětí (hráčů) + 4 dospělí (trenéři), v čele s
Bedřichem Ščerbanem. Tým byl v Minsku od 21. do 26. 8. 2019. Za Kraj Vysočina výpravu
doprovodili první náměstek hejtmana Pavel Franěk a ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.
Tým Kraje Vysočina vybojoval na tomto mezinárodním turnaji v Minsku čtvrté místo. Účast na
turnaji pro ně byla velmi cennou a přínosnou zkušeností.
V termínu od 28. 8. do 2. 9. 2019 navštívila Kraj Vysočina a Českou republiku delegace
běloruských hasičů, a to za účelem výměny zkušeností v oblasti integrovaného záchranného
systému a účasti na Mistrovství České republiky v požárním sportu.
V termínu 7. – 9. 10. 2019 navštívila Kraj Vysočina dvacetičlenná delegace z Běloruska
za účelem účasti na druhém ročníku Česko-běloruského obchodního fóra. Opět po roce
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uspořádal Kraj Vysočina v Jihlavě Česko-běloruské obchodní fórum. Jeho základním posláním
byla podpora rozvoje stávajících a umožnění vzniku nových obchodních partnerství, aktivování
iniciativ obchodních společností, představení možností průmyslových zón a rekapitulace aktivit
hospodářských komor obou zemí resp. regionů. Fóra se účastnila zhruba padesátka hostů. Akci
přítomností podpořili hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a J.E. Valery Kurdyukov, velvyslanec
Běloruska v České republice.
Prezentace za stranu Kraje Vysočina přednesli zástupci vysočinských společností ZALL
Jihlavan airplanes, ŽĎAS, a.s., PKS, PBS Industry, METAL PRODUKT, TTS energo/TTS
boilers, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, práci Krajské hospodářské komory Kraje
Vysočina představil její předseda Richard Horký. Běloruská delegace představila společnost
BelAZ, velice progresivní průmyslovou zónu GREAT STONE, Svobodnou obchodní zónu
Vitebsk a Svobodnou ekonomickou zónu Brest.
Mezi klíčová témata obchodního fóra patřily inovace, moderní technologie, stavitelství, průmysl,
letectví, turistika, zdravotnictví i lázeňství, které představila především běloruská strana,
možnosti zahraničních investic. Závěrem obchodního fóra mohli hosté z Běloruska navštívit
společnosti ZALL Jihlavan airplanes a ŽĎAS a také Obchodní akademii a Hotelovou školu
Havlíčkův Brod.
11. 10. 2019 se uskutečnilo v Bělorusku mezinárodní fórum o hospodářském rozvoji, kde Minská
oblast ukázala svůj exportní potenciál a investiční příležitosti. Zúčastnili se kromě běloruské
strany zástupci partnerských regionů Slovenska, České republiky, Moldavska, Ruska,
Tádžikistánu a soukromých společností. Kraj Vysočina zde také prezentoval informace o regionu
a svůj potenciál – zastupoval zde radní Kraje Vysočina Martin Hyský.
12. 10. 2019 po skončení oficiální části fóra a plenárním zasedání se zástupci zahraničních
delegací zúčastnili hlavního sklizňového festivalu – Dožínek, kde byla velmi podrobně
představena oblast zemědělství Minské oblasti. Členové delegace se mohli seznámit s tímto
resortem a diskutovat s kolegy z Běloruska a ostatních zúčastněných zemí o oblasti zemědělství
a možné spolupráci v této oblasti.

Plány konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a Minské oblasti na rok 2020:
-

-

-

-

Pokračování v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se
zprostředkováním kontaktů a informací jako doposud, 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, zejména v oblasti hasičů, účast běloruských zástupců na
Mistrovství v požárním sportu.
Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu – návštěva radní Kraje Vysočina paní
Jany Fialové a některých ředitelů středních škol v Bělorusku za účelem navázání
partnerství škol, výměny zkušeností a odborné stáže pro studenty. Tato aktivita je
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-

podporována ze strany hospodářské komory a podnikatelů (umožnění odborné praxe pro
studenty).
Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu – účast výběru hokejové mládeže Kraje
Vysočina na hokejovém turnaji v Bělorusku, týdenní hokejová škola pro mladé běloruské
hokejisty na Vysočině, odborné stáže a výměna zkušeností pro hokejové trenéry
mládeže.

Kraj Vysočina aktivně a intenzivně 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.

F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014. Prioritou ve spolupráci obou regionů je především podpora podnikání, oblast
zdravotnictví, energetiky a zemědělství.
V průběhu roku 2019 nebyly realizovány žádné konkrétní společné aktivity. Spolupráce
spočívala v udržování kontaktů spíše na společenské úrovni.
Zpracoval: Mgr. Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.: 564
602 337
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3.

Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu 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. Další předsednictví ČR se již připravuje pro rok 2022.
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.
Kraj Vysočina v Bruselu navázal řadu významných kontaktů s mnoha evropskými institucemi a
regiony. Na základě získaných kontaktů se Kraj Vysočina pravidelně účastní mezinárodních
projektů, výměn zkušeností či se připojuje k iniciativám pro zajištění krajských zájmů například
při vyjednávání rozpočtu EU. Pozice regionů v EU má důležitý význam a tvoří zásadní složku
procesu evropské integrace. Lze očekávat, že také pozice regionálních zastoupení v Bruselu
bude dále silná, v případě ČR zejména po roce 2020 čím dál důležitější. Přínosy regionálních
zastoupení jsou v síťování, zprostředkování informací a kontaktů a v propagaci krajů a
organizací na jejich území.
V květnu 2019 proběhly volby do Evropského parlamentu a v prosinci zahájila svůj mandát nová
Evropská komise. Po určitém přechodném období v létě 2019, kdy se ustavovaly nové týmy,
zástupce Kraje Vysočina obnovil či začal získávat některé nové kontakty na zástupce
Evropského parlamentu a jednal s některými českými pracovníky Evropské komise. Zástupce
Kraje Vysočina se zúčastnil v průběhu roku 2019 několika jednání se členy Evropského výboru
regionů (CoR) a zástupci krajů k budoucnosti kohezní politiky a průběhu vyjednávání příštího
víceletého finančního rámce, které organizovalo Stálé zastoupení ČR při EU.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se také zaměřuje na vytváření kontaktů mezi partnery
sídlícími v Kraji Vysočina. 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. Nabízí technickou a administrativní pomoc dalším
regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
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Od roku 2018 sídlí kancelář Kraje Vysočina v prostorách v majetku Plzeňského kraje na adresu
place de Jamblinne de Meux 31, 1030 Brusel. Sídlí zde také zastoupení Jihomoravského kraje a
smluvně i Pardubického kraje. Bližší kontakt a sdílení informací mezi českými kraji se tím
výrazně zvýšilo, mezi kraji probíhá dobrá spolupráce.

Pracovní stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu
Kraj Vysočina nabízí studentům vysokých škol stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Nabízené stáže
pro studenty vysokých škol jsou hrazeny z evropského programu Erasmus +. V uvedeném
období byly na tříměsíční stáži tři studenti, všichni z Kraje Vysočina, studující na Masarykově
univerzitě v Brně a Univerzitě Palackého v Olomouci. Stážisté dle pokynů zástupce Kraje
Vysočina v Bruselu pomáhají s přípravou akcí, na nichž se zastoupení podílí, a propagují Kraj
Vysočina, navštěvují semináře a konference, případně další jednání na důležitá témata,
vyhledávají informace a věnují se administrativní činnosti. Stážisté významně pomáhají
udržování kontaktů a zajišťování kontinuity přítomnosti Kraje Vysočina v Bruselu. Stážisté se i
neformálně zapojují do života české komunity v Belgii. Spolupracují například s Českou školou
bez hranic Brusel, která je místem setkávání a učí české a bilingvní děti ve věku od 18 měsíců
do 15 let, které chtějí používat češtinu ve všech formách komunikace.

Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava
V rozmezí od 6. do 12. února 2019 se konal sedmý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii, částečně i rozšířených mimo Brusel. Před oficiálním
zahájením se konaly projekce a semináře v bruselské filmové akademii RITCS. Oficiální
zahájení proběhlo dne 6. února 2019 promítáním v Evropském parlamentu pod záštitou
poslance Evropského parlamentu Pavla Poce a českého velvyslance v Belgii Pavla Kluckého.
Ozvěny za Kraj Vysočina zahájila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová. Akce získala velký
zájem publika i díky nasazení zahajovacího filmu Hovory s TGM a diskusi s režisérem. Program
Ozvěn nabídl v sedmi promítacích večerech deset filmů z programu posledního ročníku MFDF
s důrazem na výrazné tituly z hlavních soutěžních sekcí. Filmy se promítaly v bruselském kině
Aventure, akademii RITCS v Bruselu a nově také ve vysoké škole KASK v Gentu. Ozvěny
MFDF Ji.hlava v Bruselu organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s pořadateli MFDF Ji.hlava,
statutárním městem Jihlava a Českým centrem v Bruselu.

Czech Street Party 2019
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech Street
Party, která se konala dne 14. června 2019 v ulici Caroly v Bruselu a kde Kraj Vysočina měl
možnost svým partnerům i tisícům návštěvníků prezentovat regionální potraviny a zvát
k návštěvě Vysočiny. Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Open-air koncert
a atmosféra akce přitahují početné publikum, jednou ze tří hudebních skupin letos byla i kapela
Disconnexion z Třebíče. Akci pořádá Stálé zastoupení ČR při EU, české kraje, České centrum
v Bruselu, CzechTourism a další partneři. Akce se účastnili hejtman Jiří Běhounek
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a náměstkyně hejtmana Jana Fischerová, kteří svoji cestu spojili s několika pracovními
jednáními, mj. setkáním s novým stálým představitelem ČR při EU, velvyslancem Jakubem
Dürrem, a sešli se s vyjednavači ČR v několika sektorových oblastech evropské politiky.

Evropský týden regionů a měst
V Bruselu se ve dnech 7. – 10. října 2019 konal 17. ročník Evropského týdne regionů a měst.
Jedná se o největší konferenci zaměřenou na regiony v Evropě, zaštiťuje ji Evropský výbor
regionů a Generální ředitelství pro regionální a urbánní politiku Evropské komise. Podílí se na ní
řada regionálních zastoupení a účastní se jí na 9000 politiků, pracovníků evropských institucí,
reprezentantů regionů a měst, výzkumných a vzdělávacích institucí i byznysu při seminářích,
debatách a dalších příležitostech pro sdílení zkušeností a kontaktů. Kraj Vysočina se na
letošním ročníku představil na workshopu na téma inovací s prezentací Začít s inovacemi na
úrovni středoškolského vzdělávání, kterou vedla Jana Hadravová z odboru školství, mládeže a
sportu. Seminář se konal v prostorách zastoupení Saska-Anhaltska za účasti dalších regionů
z Nizozemí, Polska, Španělska a Velké Británie. Kraj Vysočina zde získal také osobní kontakty
na představitele sdružení European Regions Research and Innovation Network (ERRIN).
Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu se zúčastnil i dalších částí konference zaměřených též na
odborné středoškolské vzdělávání či setkání s některými českými pracovníky Evropské komise,
zejména DG REGIO.

Další prezentace Kraje Vysočina
Kraj Vysočina se prezentoval při dni otevřených dveří v evropských institucích dne 4. května
2019, konkrétně při společné akci ČR a českých krajů v budově Evropské rady. Zúčastnil se též
na základě kontaktů se Stálým zastoupením ČR při NATO propagační a symbolickou formou
také charitativního bazaru v sídle Severoatlantické aliance ve dnech 16. – 17. listopadu 2019.

Zpracoval: Mgr. Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564
602 367.
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4. Spolupráce v rámci meziregionálních 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 rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedala v roce 2019 Evropskému
regionu Dunaj-Vltava Spolková země Horní Rakousko, která převzala předsednictví od Kraje
Vysočina 9. 1. 2019 v Kamenici nad Lipou. V roce 2020 předsedá Evropskému regionu DunajVltava Jihočeský kraj.
Na základě politické shody všech partnerských regionů se hornorakouské předsednictví
zaměřovalo především na naplňování nového střednědobého tématu „ERDV – Prostor pro
Společnost 4.0“, s podtématy „Průmysl 4.0“, „Zdravotnictví“ a „Cestovní ruch“ v rámci kterých
proběhly desítky akcí v roce 2019.
Mimo spolupráce na akcích předsedajícího regionu se Kraj Vysočina v souvislosti s realizací
nového střednědobého tématu, resp. podtématu Průmysl 4.0, spolupodílel, případně sám
zorganizoval, následující aktivity:
-

-

Kick-off konference „Průmysl 4.0 – kvalifikace“ – květen 2019, Pasov – 4 workshopy
k tématům kvalifikace firem, vysokých škol, středních škol, start-ups)
Seminář pro střední školy k tématu Digitalizace a Průmysl 4.0 - listopad 2019, České
Budějovice - prezentace dosavadních výstupů k tématu „Průmysl 4.0 - kvalifikace na
středních školách“ (mapování současného stavu a příkladů dobré praxe v oblasti
zavádění digitalizace a prvků Průmysl 4.0 do výuky, seznam středních škol ERDV atd.) a
prezentace příkladů dobré praxe konkrétními školami
Prezentace ERDV a tématu „Průmysl 4.0 - kvalifikace na středních školách“ na
mezinárodní akci „Mariánskolázeňské dialogy“ – listopad 2019, Mariánské lázně

V Kraji Vysočina bylo ERDV prezentováno na řadě akcí pro širokou ale i odbornou veřejnost a
studenty, jako např:
- Konference VŠPJ „Cestovních ruch – příležitost pro venkov“ – únor 2019
- Zahájení turistické sezóny v Kraji Vysočina – březen 2019
- Veletrh mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ – březen, listopad, prosinec 2019
- Čistá Vysočina - duben 2019
- Klimatour – červen 2019
- Evropský týden mobility – září 2019
- Evropský den jazyků – září 2019
- Gurmet day s Krajem Vysočina - listopad 2018
- Veletrh pracovních příležitostí VŠPJ JOBStart – listopad 2019
a další.
Podrobná zpráva k činnostem ERDV v roce 2019 byla předložena Radě Kraje Vysočina
samostatným materiálem.
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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. V rámci členství má kraj možnost využívat např. zdarma tiskoviny IRE
(časopis), kde jsou uváděny příklady dobré praxe či aktuální výzvy v rámci EU, účastnit se
zdarma konference evropských regionů a měst, kde jsou každoročně řešena „nejdůležitější“
témata současnosti. 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.
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.

Zpracovali: doc. RNDr. Iveta Fryšová Ph.D., 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
Aktivity se spolkovou zemí Vídeň:
Slavnostní koncert na počest díla Leopolda Koželuha, Vídeň – dne 9. dubna 2019 se
v kostele Sv. Karla Boromejského, tzv. „Karlskirche“ ve Vídni konal slavnostní koncert na počest
díla Leopolda Koželuha. Koncert se konal v rámci projektu „Češi ve Vídni“. Leopold Koželuh
patřil k uznávaným hudebním autorům, působil také jako dvorní skladatel na císařském dvoře ve
Vídni. Akce se konala pod patronátem české velvyslankyně v Rakousku JUDr. I. Červenkové.
Za Kraj Vysočina se zúčastnila náměstkyně hejtmana J. Fischerová.

Pracovní oběd v rámci návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana ve Vídni – dne 4. 4.
2019 se v rámci návštěvy prezidenta ČR M. Zemana v Rakousku uskutečnil pracovní oběd za
účasti hejtmanů regionů, kteří se podílejí na česko-rakouské spolupráci ve společném příhraničí.
Součástí delegace prezidenta republiky byli také ministryně průmyslu a obchodu a ministr
dopravy, protože jejich agenda má pro rozvoj přeshraniční spolupráce zvláštní význam.
Dále se diskutovalo o společných akcích krajů a rakouských zemí Dolní Rakousko a Vídeň,
výstavbě přeshraniční dopravní infrastruktury, spolupráci v oblasti poskytování zdravotních
služeb a ochraně životního prostředí.
Koncert česko-rakouského přátelství - v historickém Zlatém sále hudebního spolku
(Musikverein) ve Vídni se 25. června 2019 uskutečnil koncert česko-rakouského partnerství,
který byl věnován jako příspěvek k 30. výročí pádu železné opony. Koncert se konal se v rámci
tradičního mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae a zakončil jeho XXIV. ročník.
Hlavní hvězdou koncertu byla mezzosopranistka Magdalena Kožená, kterou doprovodil soubor
Collegium 1704. K čestným hostům vystoupení patřili velvyslanci obou zemí J. E. I. Červenková
a A. Grubmayr, hejtmanka Jihočeského kraje I. Stráská, hejtman Kraje Vysočina J. Běhounek a
další zástupci Kraje Vysočina. Letošní koncert by měl být prvním z řady zamýšlených koncertů
k česko-rakouskému partnersví.
Svatováclavské posvícení ve Vídni – České velvyslanectví ve Vídni pořádá tradičně při
příležitosti svátku Sv. Václava posvícení pro krajany a přátele České republiky. Letošní ročník
pořádal společně s velvyslanectvím Kraj Vysočina a přibližně šest set hostů ochutnalo lahůdky
připravené krajskými středními školami a školním statkem v Humpolci. Prezentaci velvyslanectví
a kraje doplnily med a medové výrobky Včelařství Špaček z Cidliny, ochutnávka čerstvě
stlučeného másla s bylinkami a dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny. Kromě nabídky
výborných jídel a nápojů mohli přítomní hosté vyzkoušet krajský fotokoutek nebo oblíbené
fotoccino, o hudební program se postarala Horácká muzika ze Žďáru nad Sázavou. Představení
Kraje Vysočina jako turisticky atraktivního regionu zajistila krajská příspěvková organizace
Vysočina Tourism.
Účast hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka na recepci při příležitosti státního svátku
České republiky a 30. výročí pádu železné opony – ve čtvrtek 24. října 2019 se na
Velvyslanectví České republiky ve Vídni konala slavnostní recepce při příležitosti Dne vzniku
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samostatného Československa a 30 let od pádu železné opony. Společně s hejtmanem Kraje
Vysočina se zúčastnil také ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Z. Kadlec.
Přehled aktivit se Spolkovou republikou Německo:
Návštěva německého velvyslance v Kraji Vysočina - dne 14. 3. 2019 navštívil Kraj Vysočina
velvyslanec Spolkové republiky Německo J. E. Ch. Israng. Na úvod celodenního programu se
setkal s Radou kraje, dalším bodem programu návštěvy bylo Gymnázium Jihlava. Zde mu
studenti a učitelé představili aktivity v oblasti studia německého jazyka a výsledky spolupráce s
německými partnerskými školami. Poté si v doprovodu zástupců města Jihlavy prohlédl
výstavní expozici v Domě Gustava Mahlera. Odpolední program začal prohlídkou největšího
výrobního závodu pro dieselové vstřikovací systémy v rámci Bosch Group, firmou Bosch Diesel
s. r. o. Zde zástupci firmy představili výsledky spolupráce se Střední školou průmyslovou,
technickou a automobilní Jihlava. Návštěva byla zakončena prohlídkou expozice věnované
třebíčskému rodákovi Antonínu Kalinovi v Třebíči, který zachránil více než 900 židovských dětí
v koncentračním táboře Buchenwald a večeří s podnikateli - členy Hospodářské komory Kraje
Vysočina.
Účast zástupců Kraje Vysočina hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka a náměstkyně na
oslavě 30 let od exodu východoněmeckých občanů přes německé velvyslanectví v Praze
– dne 30. září 2019 se konala v budově německého velvyslanectví v Lobkovickém paláci
slavnostní recepce při příležitosti oslav 30. výročí vycestování tisíců občanů NDR přes
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo za svobodou do západního Německa, které jim
právě zde bylo umožněno na podzim 1989. Tuto dějinnou událost si německá ambasáda
připomněla řadou akcí, které byly určeny pro širokou veřejnost. Kraj Vysočina zastupoval
hejtman Kraje Vysočina J. Běhounek a náměstkyně J. Fischerová.
Návštěva velvyslankyně Mexika na Vysočině
Dne 29. ledna 2019 navštívila Kraj Vysočina velvyslankyně Mexika v Praze, paní R. Leonora
Rueda Gutiérrez. Návštěva Kraje Vysočina proběhla v rámci aktivity Dny mexické kuchyně
v českých školních jídelnách. Cílem akce je seznámit profesionály ze školních jídelen
s mexickou kuchyní, inspirovat a představit jednoduché a zdravé receptury. Den mexické
kuchyně proběhl na OA, VOŠ a SZŠ. SOŠS Jihlava. Paní velvyslankyně hovořila s žáky
obchodní akademie v hodině španělštiny i žáky dalších oborů SOŠ služeb, jako kadeřník,
kosmetička nebo fotografie a multimédia. Návštěva paní velvyslankyně pokračovala prohlídkou
Horáckého divadla Jihlava a následným setkáním s představiteli Kraje Vysočina a diskusí se
seniory z Kraje Vysočina, klienty Senior Pointu Jihlava a Žďár nad Sázavou. Spolupráce
s mexickým velvyslanectvím pokračovala tím, že na jeho pozvání se studentky oboru
kosmetička z OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava zúčastnily oslav Día de Muertos v Nálepkově
muzeu Praha. Po dva dny v rámci oslav mexického svátku „Dne mrtvých“ malovaly dětem
obličeje.
Návštěva velvyslance Norského království na Vysočině
Kraj Vysočina navštívil velvyslanec Norského království v Praze, pan Robert Kvile. Pan
velvyslanec se zúčastnil dne 11. dubna 2019 oběda na pozvání hejtmana Kraje Vysočina Jiřího
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Běhounka. Setkání se zúčastnila i náměstkyně hejtmana Jana Fischerová. Rozhovor se týkal
nového programovacího období norských fondů a dalších vztahů České republiky a Norska.
Návštěva velvyslance Spojených států amerických na Vysočině
Dne 15. dubna 2019 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec USA v Praze, pan Stephen B. King.
Setkal se s radou kraje v sídle Kraje Vysočina. Další část jeho návštěvy probíhala ve střední
škole OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, kde se setkal i poobědval se studenty obchodní
akademie.

Spolupráce s Finskem
Mezinárodní sportovní škola 2019: Ve dnech 22. až 30. července 2019 se konal v rámci
Mezinárodní sportovní školy (ISS) 9. ročník česko-finské hokejové školy. Pro rok 2019 se
nepodařilo organizačně zajistit koordinaci florbalu a hokeje a tak v Jihlavě na Horáckém zimním
stadionu se konalo pouze setkání hokejistů. Mezinárodní sportovní školy 2019 se v Kraji
Vysočina na základě výběru trenérů zúčastnilo celkem 46 hráčů ročníku 2006 a mladších.
Krajskou výpravu mladých sportovců zajišťovalo více jak 20 členů z řad trenérů, realizačního
týmu a zdravotní služby. Po sportovní stránce se každoročně zvyšuje kvalita programu a
pestrost tréninkových metod. Vzájemné propojení tréninkových trendů jednotlivých stran
pomáhá mladým hráčům lépe zvládat složité herní situace a zapojovat je do náročnějších
herních systémů. Přínosem pro kemp byla v letošním ročníku i účast trenérů z Běloruska, což
přineslo další možnost rozšíření mezinárodní spolupráce. V letošním hodnocení vyšli podle
trenérů lépe domácí hokejisté, což by mohlo v budoucnosti přinést zlepšené výsledky i na
mezinárodních turnajích hokejové mládeže. Komunikačním jazykem je angličtina, což naplňuje
další cíl této mezinárodní spolupráce. Projekt ISS se díky spolupráci se SENSE ARENA
(unikátní český produkt, který se zaměřuje na sportovní trénink a diagnostiku sportovců s
využitím nejmodernější technologie virtuální reality) stal ojedinělým tréninkovým kempem
v republice a je připraven se otevřít i pro další sporty mající zájem o toto jedinečné know-how.
Vzdělávací projekt vedený Krajem Vysočina: Město Tampere je partner projektu, který zahájil
Kraj Vysočina v roli koordinátora na podzim roku 2018. Jedná se o dvouletý projekt podpořený
z programu Erasmus+ s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který
směřuje na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách. Kromě výše
uvedených jsou partnery Vysočina Education, Académie de Reims spolu s dvěma školami, Dolní
Rakousko a jako asociovaný partner francouzský region Grand Est. V roce 2019 proběhly
v rámci projektu 3 krátkodobé vzdělávací výměny pedagogů a zástupců zřizovatele škol, a to
v lednu ve Francii, v květnu ve Finsku a v září v Dolním Rakousku. Došlo ke sdílení zkušeností,
postupů a dobré praxe v oblasti badatelsky orientované výuky, vědy a výzkumu na středních
školách a k získání nových interkulturních a odborných zkušeností a znalostí účastníků stáže vč.
jejich jazykových kompetencí. Z hlediska Kraje Vysočina došlo k prohloubení spolupráce
s partnerskými regiony prostřednictvím konkrétní společné aktivity z oblasti vzdělávání.
Zpracovali: Mgr. Jan Skála, tel. 564 602 367, Mgr. Hana Dočekalová, tel. 564 602 338, odbor
sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, Ing. Milan Kastner, OŠMS, tel. 564 602 971.
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Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou lidovou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou
a kulturní kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
-

-

-

Účast krajské delegace vedené hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem na Taipei Smart
Expo v březnu 2019 včetně prezentace projektů Kraje Vysočina na této významné
konferenci.
Realizace projektu Chytrá škola SPŠ Pelhřimov, v jehož rámci byly ve škole instalovány
pokročilé IoT technologie na automatické odečty energií a měření mikroklimatu, součástí
instalací je také bezdrátový chytrý systém LED osvětlení ve spolupráci s Institutem pro
informační průmysl. Všechny technologie budou sloužit jak pro svůj primární účel, tak i pro
účely výuky na škole. Navíc projekt zamýšlíme prezentovat dalším školám jako komplexní
instalaci chytrých IoT technologií.
Realizována studijní cesta pro 8 studentů a jednoho učitele na Tchaj-wan v prosinci 2019.
Studijní cesta je připravena k tématu robotiky, průmyslu 4.0., elektromobility, a dalších
chytrých řešení. účastnili se vybraní studenti středních průmyslových škol Jihlava,
Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Cestu sponzorovali: Tchajpejská hospodářská
a kulturní kancelář v Praze, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Tatung CZ s.r.o,
Vejadu s.r.o

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