ZK-01-2013-05, př. 1
počet stran: 25
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

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

ZPRÁVA O SPOLUPRÁCI KRAJE VYSOČINA
SE ZAHRANIČNÍMI PARTNERY V ROCE 2012
Obsah dokumentu:
1. Úvodní informace

str. 1

2. Spolupráce s partnery v zahraničí

str. 2

3. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolková země Dolní Rakousko

str. 3

B. Region Champagne-Ardenne

str. 15

C. Nitranský samosprávný kraj

str. 17

D. Zakarpatská oblast Ukrajiny

str. 20

4. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

str. 23

1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí. Platná oficiální partnerská smlouva je
podepsána se třemi regiony v rámci Evropské unie, kterými jsou: Spolková země Dolní
Rakousko (na dobu neurčitou), Region Champagne-Ardenne (na dobu neurčitou), Nitranský
samosprávný kraj (na dobu neurčitou) a s jedním regionem mimo Evropskou unii, kterou je
Zakarpatská oblast Ukrajiny (na dobu neurčitou).
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;
 Základní informace o partnerských regionech;
 Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
 Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace
zřizované Krajem Vysočina. Oddělení vnějších vztahů má k dispozici obsáhlý seznam
zahraničních partnerství škol zřizovaných Krajem Vysočina, který z důvodu rozsahu není
součástí dokumentu, ale je důkazem aktivní mezinárodní spolupráce v oblasti školství. I z těchto
důvodů není možné mít přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která
probíhá již po své vlastní linii.
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Odbor sekretariátu hejtmana připravil na začátku roku 2012 již druhou sérii putovní výstavy
fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina, která je prezentovaná v krajem zřizovaných
nemocnicích. Obě výstavy jsou neustále vystavené ve veřejných prostorách nemocnic. Výstava
má pozitivní ohlas u klientů nemocnic a kladné reakce máme rovněž od nemocničního
personálu. Díky pozitivnímu přijetí výstavy i stále aktuální potřebě hledat cesty, jak zajistit
všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských regionů Kraje Vysočina, je vytvořena
Putovní výstava partnerských regionů Kraje Vysočina III., která bude opět kolovat po krajských
nemocnicích.
Dne 2. 10. 2012 schválila Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro
poskytování Studijního stipendia Kraje Vysočina. Účelem těchto pravidel je podpořit
a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina k získávání zahraničních zkušeností
ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí a seznámení se se způsobem vzdělávání
v partnerských a spolupracujících regionech prostřednictvím Studijního stipendia Kraje
Vysočina.

2. Spolupráce s partnery v zahraničí
Odbor informatiky (OI), tak jako v předcházejících letech, se i v roce 2012 podílel
na mezinárodní spolupráci Kraje Vysočina zejména formou přípravy a realizace projektů
financovaných ze Strukturálních fondů EU. Konkrétně se jednalo o realizaci 4 projektů
v celkovém objemu přes 0,5 mil. Euro. Bylo diskutováno zapojení OI do 2 nových projektů
z programu FP7 v roce 2013, v případě úspěchu a v přípravě a schválení projektů budou
podány příslušné materiály do RK. V roce 2012 se dále rozvíjela úzká spolupráce s Tchajwanem, v září 2012 byl pak odbor kontaktován jihokorejskou agenturou KOTRA, zaměřující se
na zahraniční obchod, vedoucí odboru Petr Pavlinec tak dostal možnost v říjnu 2012 navštívit
Soul a prezentovat zásadní krajské projekty na ICT veletrhu, stejně tak se i setkat se zástupci
místních společností k případné spolupráci. Odbor aktivně využívá služeb agentury EPMA pro
speciální projektové aktivity. Nejaktivnější komunikace probíhá s těmito regiony či městy: Wales
(Velká Británie), Tampere (Finsko), Athény (Řecko), Tchajpej (Tchaj-wan).
Mezinárodní aktivity odboru informatiky byly v roce 2012 zaměřeny zejména na realizaci
stávajících rozvojových projektů:
 eCitizen II (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti eGovernmentu se zaměřením na služby zapojující občany do řízení věcí
veřejných prostřednictvím ICT nástrojů.
 OSEPA (Interreg4C) – 13 mezinárodních partnerů, cílem je ověřit využití Open Source
SW ve veřejné správě.
 DE LAN (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je využít modely Libiny Labs
a Digital Business Ecosystems pro podporu regionálního rozvoje.
 LDAV4 – projekt zaměřený na komparaci využití eGovernmentu v zemích střední Evropy.
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
 Úspěšné dokončení projektu elektronické registrace pacientů v ambulancích všech
5 nemocnic kraje.
 Úspěšné dokončení projektu interaktivního elektronického průvodce Muzeem Vysočiny
Pelhřimov pod názvem Muzeum4U, který využívá zcela nové technologie NFC (Near
Field Communication), ve spolupráci s Tchaj-wanskou státní agenturou Institute for
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Information Industry, která se do projektu zapojila i vlastním vkladem. V roce 2012
proběhla příprava implementace do dalších muzeí a organizací kraje, byl připraven
obsah pro další muzea a navázána spolupráce se ZOO Jihlava, s implementací se
počítá v průběhu 2013.
Proběhla příprava dalších záměrů spolupráce v roce 2013, za všechny je možné zmínit
připravovanou aplikaci pro mobilní zařízení HZS či spolupráci na poli ICT a energetiky.
Výměna zkušeností a přenos znalostí mezi profesionály ve svém oboru, z čehož těží
rovněž vybraní zaměstnanci KrÚ.

Zpracoval: Václav Jáchim, OI, tel. 564 602 346.

Spolupráce s Finskem
 Mezinárodní hokejová škola 2012 (IIHS 2012): Ve dnech 28. července–4. srpna 2012
se v Tampere ve Finsku uskutečnil druhý ročník Mezinárodní hokejové školy 2012, které
se zúčastnili děti a trenéři jak z Vysočiny, tak z oblasti Tampere a Pirkkala. Hokejovou
školu zorganizoval HC Dukla Jihlava s podporou Kraje Vysočina. První ročník hokejové
školy se uskutečnil v létě roku 2011 v Kraji Vysočina.
 Projekt „Efektivní řízení škol“: V červnu 2011 byl schválen společný česko-finský
projekt v Programu celoživotního učení Comenius Regio s názvem Efektivní řízení škol.
Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a městem Tampere byl zahájen
v srpnu 2011 a je zaměřen na hledání nových přístupů k řízení škol. Do projektu
je zapojen Kraj Vysočina, město Tampere a střední školy z těchto regionů. V roce 2012
proběhla čtyři projektová setkání.
Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.

3. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci Kraje Vysočina
se spolkovou zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne
5. 9. 2002 ve Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování
a naplňování Pracovního programu (PP). PP je zpracován zpravidla na období dvou let.
Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem uzavřel kraj Jihočeský (JČK)
a Jihomoravský (JMK). Takto nastavený rámec příhraniční spolupráce umožňuje zúčastněným
krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního programu platného pro všechny zmíněné
strany.
První Pracovní program na roky 2004−2006 byl slavnostně podepsán v Českých Budějovicích
13. října 2004. Současně platný Pracovní program na roky 2010−2013 byl podepsán hejtmany
všech zúčastněných krajů, za účasti velvyslankyně Rakouska Dr. Margot Klesitl-Löffler
a velvyslance České republiky ve Vídni RNDr. Jana Koukala dne 22. 10. 2009 v Brně.
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
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setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce za uplynulé období proběhlo
dne 17. 10. 2012 v Jihomoravském kraji ve Znojmě (předchozí jednání koordinačního grémia
se uskutečnilo dne 13. 10. 2011 v Kraji Vysočina, v Herálci). Současný Pracovní program
je platný do konce roku 2013.
V roce 2013 se bude připravovat znění nového Pracovního programu pro roky 2014–2017,
koordinátorem se stal Kraj Vysočina. Předpokládáme, že ve 4. čtvrtletí 2013 bude program
projednán a schválen zastupitelstvy jednotlivých krajů, aby mohl být slavnostně podepsán
hejtmany.
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
 za sledované období (od 13. 10. 2011, kdy proběhlo zasedání koordinačního grémia
v Kraji Vysočina , se setkalo všech třináct skupin (za předchozí období to bylo 11 ze
13 prac. skupin). Četnost setkání pracovních skupin pořádaných v jednotlivých krajích:
v Kraji Vysočina 5x, v Kraji Jihomoravském 4x, v Dolním Rakousku 3x, v Kraji
Jihočeském 2x.
Výsledky spolupráce jednotlivých skupin:
1.
Vodní hospodářství: V rámci setkání došlo k prohloubení kontaktů, předání dalších
teoretických a praktických zkušeností v oblasti vodního hospodářství se zaměřením zejména
na ochranu podzemních a povrchových vod. Diskutována byla problematika zatížení
povrchových vod ve vodních nádržích zejména fosforem a dusíkem, a zkušenosti s jeho
odstraňováním; dále se diskutovalo o projektech připravovaných v jednotlivých krajích v oblasti
vodního hospodářství.
Je plánováno, že příští setkání pracovní skupiny bude spojeno s exkurzí na některou
z vodárenských nádrží na území Kraje Vysočina.
2.
Zemědělství a lesnictví: Skupina se setkala oficiálně 1x (20. 3. 2012 v JMK
v Rostěnicích u Vyškova), ale konala se i další dvě setkání, na která byli pozváni zástupci
všech krajů v rámci PP. První setkání se uskutečnilo 21. 5. 2012 v Jihlavě na KrÚ. Jednalo
se o seminář na téma problematiky půdoochranných technologií. Mimo zástupců Jihočeského
kraje se akce zúčastnili také všichni ostatní členové pracovních skupin. Druhé setkání se
konalo ve dnech 4.‒5. 9. 2012 také v Kraji Vysočina v Humpolci a konal se seminář na téma
„Půdoochranné technologie v praxi“, spojený s praktickými ukázkami za účasti DR a Kraje
Vysočina. Pozvánku obdrželi i členové PS za JMK a JČK.
Bilaterálně se dobře daří spolupráci mezi Krajem Vysočina a Dolním Rakouskem v oblasti
půdoochranných technologií. V současné sobě probíhá pilotní projekt, který se zabývá setím
kukuřice do ozimého žita.
Kraj Vysočina plánuje pokračovat ve vzájemné spolupráci jako dosud a dále rozvíjet pilotní
projekt na téma půdoochranné technologie.
Na bilaterálním jednání rakouská strana navrhla zařadit do nových témat také problematiky
lesního hospodářství, s čímž Kraj Vysočina souhlasí.
3. Ochrana přírody a životního prostředí: Spolupráce funguje hlavně na principu výměny
informací, které se týkají vzájemné legislativy mezi ČR a Dolním Rakouskem a její odlišnosti.
Skupina zvažuje realizaci společného projektu, který se zabývá tzv. „migračními koridory“ –
tedy možností migrace pro volně žijící velké savce v rámci Evropy.
Témata vhodná pro budoucí spolupráci by měla zohlednit program EÚS AT-CZ 2014–2020:
Natura 2000, Péče o území ochrany přírody, péče o druhy, řešení těch druhů zvířat, která
působí hospodářské škody apod.
4. Hospodářství: Skupina spolupracuje formou výměny informací o vzájemných projektech
a stavu hospodářství. Skupina žádný projekt nerealizuje, vzájemně spolupracují bilaterálně
hospodářské komory Kraje Vysočina a Dolního Rakouska, např. projekt Společně na trhu
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práce Vysočina – Dolní Rakousko (03/2011–11/2013), který se zabývá mj. předpoklady
a možnostmi pro práci a podnikání v Rakousku po otevření pracovního trhu.
5. Věda: Skupina se v letošním roce setkala za dobu trvání PP poprvé. Oblast vědy, výzkumu
a inovací je rozvíjena prostřednictvím jednotlivých výzkumných institucí, prozatím je spolupráce
z Vysočiny zaměřena především na organizace z Vídně. V oblasti výzkumu realizovala projekt
podpořený z OP AT-CZ 2007–2013 např. Vysoká škola polytechnická Jihlava, v rámci kterého
vznikla na VŠPJ i unikátní laboratoř či např. Státním veterinárním ústavem Jihlava. Téma vědy,
výzkumu a inovací bude velmi pravděpodobně i jedním z tematických cílů OP AT-CZ 2014+,
v rámci kterého se jistě do spolupráce s rakouskými partery zapojí i nově vzniklé Centrum
excelence Telč AV CŘ, které již na přípravě projektů s rakouskými partnery intenzivně pracuje.
Samozřejmě i kraj sám hodlá spolupracovat s Dolním Rakouskem např. v oblasti naplňování
regionální inovační strategie, kterou bude Zastupitelstvo Kraje Vysočina schylovat v 1. čtvrtletí
roku 2013.
V rámci budoucích aktivit bude skupina vhodným způsobem podporovat výzkumné instituce
ve spolupráci na projektech. Platforma pracovního programu bude využita k diskuzi mezi
partnery o nastavení pravidel pro podávání výzkumných projektů do dalšího programovacího
období EÚS AT-CZ 2014–2012.
6. Turistický ruch: Hlavním přínosem je výměna zkušeností všech členů s přípravou
a realizací turistických produktů, dále také přenos informací o připravovaných a realizovaných
přeshraničních projektech a možnost navázání osobních kontaktů. K největším úspěchům patří
realizace společného projektu „Mezinárodní aktivace turistických trhů v ČR a Rakousku
pro regiony Vysočina, Jižní Morava a Dolní Rakousko“.
Setkání pracovní skupiny v Kraji Vysočina se uskutečnilo právě při příležitosti konání
závěrečné konference k výše uvedenému projektu. Nový projekt z EÚS AT-CZ 2007–13 bude
opět realizovat příspěvková organizace kraje Vysočina Tourism. Projekt má název „Mediální
kampaň turistického regionu Vysočina v Rakousku“ a má za cíl představit rakouským
návštěvníkům Kraj Vysočina jako region, který je bohatý na kulturní a přírodní dědictví, zvýšit
povědomí u rakouských sousedů o Kraji Vysočina a přispět k turistickému oživení celého
regionu. Kampani v médiích bude předcházet zdokonalení a vylepšení německé verze
turistického portálu Vysočiny.
7. Zdravotnictví: Hlavním přínosem setkání této skupiny je výměna a sdílení zkušeností,
diskuze společných problémů a možností v oblasti zdravotnictví (např. tvorba zdravotních
plánů, fungování zdravotní péče v regionech). V rámci spolupráce této skupiny se realizuje
konkrétně projekt „Zdraví bez hranic“. Tento přeshraniční projekt se zabývá oblastí
zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umožnit lepší vynakládání finančních zdrojů obou
zemí využitím synergií.
V současné době se diskutuje o možnosti videokonferenčního propojení regionů jednotlivých
nemocnic (např. přenosy operací z operačních sálů) za účelem vyšší erudovanosti
zdravotnického personálu a předávání zkušeností.
8. Ochrana před katastrofami: Skupina se pravidelně setkává. Výsledkem spolupráce byl
bilaterální projekt jazykového vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru Kraje
Vysočina v německém jazyce pod názvem „Zásah bez hranic“, který byl úspěšně zakončen
společným cvičením hasičů obou zemí v DR ve výcvikovém středisku hasičských sborů
v Tullnu v termínu 10.–11. října 2012 a podpisem Dohody o budoucí spolupráci mezi
Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina (HZS KV) a Zemskými hasiči Dolního
Rakouska.
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9. Doprava: V rámci EÚS AT CZ 2007–13 spolupracuje Kraj Vysočina s Dolním Rakouskem
na šesti společných projektech v oblasti dopravy. V roce 2012 byly podepsány další dvě
partnerské smlouvy pro budoucí spolupráci. Skupina má již připraveny prioritní témata pro
budoucí PP. Skupina se pravidelně setkává a má výborné výsledky.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
K přínosům spolupráce v rámci této skupiny patří vzájemná výměna informací o vývoji
dokumentů územního plánování a regionálního rozvoje a také informace o nových nástrojích
územního, prostorového a regionálního plánování (např. kalkulačka investičních nákladů
záměru). Bohužel problém při spolupráci představuje odlišná legislativa ČR a Rakouska, proto
je spolupráce možná pouze na úrovni výměny informací. Na příštím setkání pracovní skupiny
má koordinátor v úmyslu předložit partnerům informaci o vydání aktualizace zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina a dále informaci o vývoji umisťování obnovitelných zdrojů energie
v našem kraji a o nástrojích regulace.
11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony: Skupina
se pravidelně setkává. K hlavním přínosům spolupráce patří podle nového koordinátora stále
lepší koordinace práce regionálních subjektů z DR a jednotlivých krajů při administraci
projektů z programu EÚS AT-CZ. Projevuje se to zejména na zvýšení kvality překládaných
projektových záměrů. Funguje komunikace s implementačními orgány programu EÚS AT-CZ
při řešení aktuálních problémů a diskusi o přípravě pro další programové období 2014–2020.
Dobře běží také příprava projektových záměrů v EÚS AT-CZ v rámci projektu RECOM CZ-AT.
Cílem této skupiny není realizace projektů, ale koordinace a řízení práce regionálních subjektů
programu EÚS AZ-CZ tak, aby v rámci tohoto programu byly předkládány projekty, které jsou
kvalitně připravené a zpracované. V budoucnu má skupina za cíl hlavně společnými
konzultacemi napomáhat žadatelům při přípravě projektových záměrů.
12. Kultura: Skupina se pravidelně setkává. K hlavním přínosům této skupiny patří realizace
společného česko-rakouského projektu v oblasti kultury, umělecké tvorby, knihovnictví, muzejní
a galerijní práce v letech 2011–2013 s názvem Porta Culturae. Patří sem například následující
aktivity: Dny otevřených ateliérů, Jazzové mosty, Mezinárodní malířské a sklářské
sympozium, autorská čtení apod. V současné době se uvažuje o jeho prodloužení do 30. 6.
2014. V oblasti kultury se uskutečnil dále projekt „Vysočina fandí kultuře“. Zaměřil se mimo
jiné i na rozvoj česko-rakouské spolupráce, podporu kultury a cestovního ruchu obou regionů.
Pro budoucí období by se Kraj Vysočina chtěl zaměřit na rozvoj spolupráce v oblasti
památkové péče a v oblasti muzeí a galerií, podporu výměny zkušeností v oblasti edukační
činnosti v muzeích a galeriích.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport: Skupina se setkala 2x. Tato skupina
si zvolila jako prioritu podporu a propagaci německého jazyka mezi studenty středních škol.
Proto spolupracuje na organizaci a zajištění krajského kola olympiády v německém jazyce, kde
se angažují v porotě pedagogové z Dolního Rakouska. Rakouští kolegové mají o další
spolupráci zájem i v budoucnu. Výherci olympiády za odměnu odjíždějí na Jugendcamp do DR
a v ČR se připravuje pro studenty z DR akce reciproční. Skupina velmi dobře komunikuje. Díky
tomu se například podařilo získat zdravotnickou školu z DR, která se zúčastnila „Soutěže první
pomoci“ (Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflegeschule des Landesklinikums Mistelbach)
ve dnech 20.–21. 6. 2012 v Mladých Bříštích u Humpolce.
Aktualizaci kontaktů na odpovědné koordinátory společného Pracovního programu si
vzal na starosti Kraj Vysočina. Aktuální kontakty na koordinátory jednotlivých pracovních
skupin jsou k dispozici na stránkách Kraje Vysočina na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/dolnirakousko
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Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci OP Evropská
územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007–13:
 RECOM CZ-AT – Regional Cooperation Management CZ-AT (administrace odborem

regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 24. 4. 2008–31. 3. 2015
Projekt zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, jež mají dlouhodobé
zkušenosti s přeshraniční spoluprací. Hlavním cílem projektu RECOM je zvýšení zájmu
o přeshraniční aktivity, podpora povědomí o spolupráci a zintenzivnění kooperace
regionů na obou stranách hranice. Pravidelnými aktivitami jsou semináře pro žadatele
a společné „Burzy partnerů“, průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací
všem subjektům se zájmem o přeshraniční spolupráci.
 Technická pomoc Vysočina – Technická pomoc OP Rakousko – Česká republika
2007–2013 v Kraji Vysočina (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. 7. 2008–31. 5. 2015
Projekt „Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007–2013 v Kraji Vysočina“, v jehož rámci budou hrazeny náklady,
které kraji vznikají v souvislosti s administrací programu – personální náklady,
kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání atd., by měl přispět k bezproblémovému
průběhu OP Rakousko – Česká republika (dále jen OP AT-CZ) na území Kraje Vysočina.
Stejné projekty budou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace
programu (Jihočeský a Jihomoravský kraj). Cílem projektu je maximální počet kvalitních
projektů předložených v rámci OP AT-CZ.
 MA-G 21 – Spolupráce mezi Místní agendou 21 v kraji Vysočina a programem
Gemeinde 21 v Dolním Rakousku (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. 7. 2010–31. 12. 2012
Cílem projektu „Spolupráce mezi místní Agendou 21 v Kraji Vysočina a programem
„Gemeinde21“ v Dolním Rakousku“ (dále také MA-G21) je předávání know-how,
zkušeností a doporučených postupů veřejné správy v realizaci místní Agendy 21, zvýšení
informovanosti a zapojení obyvatel do MA21 a udržitelného rozvoje v regionech na obou
stranách hranice. Partnery projektu je Vysočina a Zemská vláda Dolního Rakouska.
 „SEN“ – Snižování energetické náročnosti (administrace odborem regionálního
rozvoje)
Doba realizace: 1. 11. 2011–31. 12. 2012
Tento pilotní projekt řeší problematiku dosažení maximalizace úspory spotřeby energie
ve školním areálu pro cca 900 žáků. Projekt bude mít výrazný přínos v podobě působení
na mladou generaci formou konkrétních příkladů a realizací a to jak na české, tak i na
rakouské straně. Budovy SPŠ Třebíč mají provedeno zateplení obvodových plášťů, je
provedena výměna výplní otvorů s cílem dosažení nízkoenergetických standardů, není
optimalizována topná soustava, není instalovaná funkční rekuperace tepla z odpadního
vzduchu. Cílem projektu jsou: nízkonákladová a beznákladová opatření vedoucí
k dosažení a udržení úspor energie v SPŠ Třebíč.
 Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+
(Partner AT-CZ PRO 2013+) (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. 1. 2011–31. 12. 2013
Strategický projekt zemí Vídně, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje
Vysočina byl schválen v prosinci 2010. Stěžejními body projektu je příprava na další
programové období 2014–2020 v přeshraniční spolupráci. Dojde ke zmapování
přeshraničních vazeb, zjištění potenciálů spolupráce a stanovení společných témat
regionálního rozvoje přeshraničního území na základě potřeb regionů.
 Porta culturae (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina)
Doba realizace: 1. 1. 2011–31. 12. 2013
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Projekt s cílem přiblížit přeshraničnímu publiku české a rakouské kulturní akce a vytvořit
trvalé vazby českých a rakouských kulturních institucí. Jedná se o jedinečný projekt
za dobu existence pracovní skupiny a to z důvodu zapojení Jihočeského
a Jihomoravského kraje, země Dolní Rakousko a Kraje Vysočina. Partnerem projektu za
Kraj Vysočina je Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod.
 KID CZ-A – Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU
(administrace odborem sekretariátu hejtmana)
Doba realizace: 15. 5. 2011–31. 12. 2013
Těžištěm projektu je zprostředkovávat společnou historii a identitu příhraničního regionu
prostřednictvím různorodých akcí, jako jsou Dny na hranici, Mladá univerzita, přednášky,
semináře a workshopy směřující ke školám, široké veřejnosti, ale také k odbornému
publiku (pedagogové). Kraj Vysočina vystupuje jako partner projektu a spoluorganizátor
aktivity Mladá Univerzita Waldviertel 2011–2013 – každý rok v srpnu je připravován
5denní program pro cca 100 dětí převážně z Vysočiny a Waldviertlu ve věku 11–15 let.
Program probíhá převážně v Raabs/Thaya, jeden den se vždy uskutečňuje na Vysočině.
 II/152 Jaroměřice nad Rokytnou – Dědice – Zlepšení dopravní dostupnosti
hraničního přechodu Hluboká – Schaditz po komunikaci II/152 (administrace
odborem dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 14. 1. 2011–30. 11. 2012
Všeobecným cílem projektu je budoucí zlepšení dostupnosti příhraničních regionů
v česko-rakouském příhraničí prostřednictvím zajištění komplexnosti řešení modernizace
trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina. Tím bude posílena příprava zlepšení
dopravní dostupnosti mezi Vysočinou, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem ve
směru na hraniční přechody Hluboká/Schaditz a Vratěnín/Drosendorf. Specifickým cílem
je modernizace dvou úseků trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina mezi obcemi
Jaroměřice nad Rokytnou a Dědice o délce 11,6 km.
 SJP – 3 – Severojižní propojení kraje Vysočina – 3 (administrace odborem dopravy
a silničního hospodářství)
Doba realizace: 14. 1. 2011–31. 12. 2013
Realizace aktivit obsažených v tomto projektu jsou dalším krokem ve spolupráci regionů
v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský,
Jihočeský a Vysočina. Trasa Severojižního propojení Kraje Vysočina je významnou
spojnicí výše uvedených regionů. Sestává z několika navazujících komunikací, které
procházejí postupnou modernizací. Díky tomuto projektu bude realizována kvalitní
projektová příprava, která je předpokladem budoucího efektivního využití veřejných
zdrojů na konkrétní stavby.
 EDU.ECO.NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor RakouskoČesko (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina)
Doba realizace: 1. 6. 2011–31. 12. 2013
Hlavním cílem projektu je příprava žáků, mladistvých a učitelů na nové požadavky
a výzvy společného hospodářského a pracovního prostoru sousedících regionů
Rakouska-Česka. Specifickými cíli je představit a definovat společný hospodářský
a pracovní prostor v sousedních regionech. Dále vytvoření společné sítě "škola
hospodářství" se školami, podniky, experty apod. a přednostní podpora přeshraniční
školní kooperace – blízké praxi, hospodářsky orientované a s ohledem na profesní
kariéry mladistvých. Partnery projektu jsou p. o. Vysočina Education, NÖ
Landesakademie a Pädagogische Hochschule. für Niederösterreich.
 Dosažitelnost spojuje – Internacionální autobusová linka: Telč – Dačice –
Slavonice – Dobersberg – Karlstein a.d. Thaya – Raabs a.d. Thaya Autobusová
linka (dílčí úsek) k napojení na veřejnou dopravní síť: Dobersberg - Waidhofen a.d.
Thaya (administrace odborem regionálního rozvoje a odborem dopravy a silničního
hospodářství)
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Doba realizace: 19. 8. 2011–31. 12. 2013
V rámci zlepšení přeshraniční veřejné dopravy v oblasti horního Waldviertelu je
zavedena autobusová linka z Raabs/Th. Přes Slavonice a Dačice do Telče. Spoj by měl
motivovat turisty k návštěvě různých turistických a kulturních zařízení a pořádaných akcí
podél trasy. Během trvání projektu bude vypracována studie o dopadu tohoto spoje na
různé oblasti (regionální doprava, kvalita života, ekonomika, cestovní ruch aj.).
Výsledkem studie budou doporučení a návrhy na další opatření ve smyslu dalšího
pozitivního rozvoje regionu v různých oblastech. Partnery projektu jsou Verkehrsverbund
Ost-Region, Kraj Vysočina a společnost JIKORD.
Zdraví bez hranic – Budoucí přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví Dolní
Rakousko – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina (administrace odborem regionálního
rozvoje a odborem zdravotnictví)
Doba realizace: 12. 10. 2011–31. 3. 2014
Přeshraniční projekt v oblasti zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umožnit lepší
vynakládání finančních zdrojů obou zemí využitím synergií. V rámci projektu jsou řešeny
tři základní tematické oblasti: Lidské zdroje ve zdravotnictví (garantem Kraj Vysočina),
Přeshraniční spolupráce nemocnic (garantem je Dolní Rakousko) a Návrhy řešení pro
zdravotnictví v oblasti demografické proměny a stárnutí obyvatelstva (garantem JMK).
Ve všech tematických oblastech má být nejdříve provedena analýza současného stavu
a poté mají být hledána společná řešení popř. postupy.
Partneři: Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
Modsiedl – Großau – Sanace příhraniční zemské silnice L 52 v úseku Modsiedl Großau, která ústí do přeshraniční zemské silnice L 8078 (administrace odborem
dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 14. 10. 2011–31. 12. 2012
Kraj Vysočina spolu s Jihočeským krajem vystupují v tomto projektu Úřadu
dolnorakouské zemské vlády jako nefinanční partneři s hlavním úkolem podporovat
vedoucího partnera při přípravě projektového záměru a žádosti o dotaci, účastí na
společných jednáních projektového týmu stejně jako účastí na jednáních ohledně
dopravních omezení v souvislosti s projektem (každý partner informuje veřejnost na své
straně).
UMBESA – Udržitelný jídelníček – realizace udržitelnosti ve stravovacích
zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických
potravin a čerstvě připravovaných jídel (administrováno příspěvkovou organizací
Kraje Vysočina)
Doba realizace: 1. 6. 2012–31. 12. 2014
Obecným cílem projektu je tvorba sítí za účelem implementace udržitelných jídelníčků do
stravovacích zařízení. Pracovníci kuchyní podílejících se na projektu budou organizovat
společné akce zaměřené na partnerství a výměnu informací. Specifickým cílem projektu
je podpora stravovacích zařízení v používání ekologických, regionálních a sezónních
potravin a čerstvě připravovaných jídel. Partnerem projektu za Kraj Vysočina je Střední
škola obchodu a služeb Jihlava.
EDM konkret – Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně (administrováno odborem
regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. 4. 2012–31. 7. 2014
S ohledem na makroregionální evropské strategie a na politické strategie Evropské unie
(Evropa 2020 atd.) by měly být odhlasovány společné cíle zúčastněných regionů
a analýzy potenciálů ERDV za hranicemi regionů a intenzivně by se mělo pracovat na
jejich realizaci. Aby bylo možné prakticky zrealizovat tyto úkoly na regionální úrovni, byly
pro tento účel etablovány platformy znalostí. Kraj Vysočina zajišťuje znalostní platformu
v oblasti „Trh práce“ a je zastupujícím regionem v oblasti „Klastry“. Na základě podnětů
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z platforem znalostí by měly být vyvinuty první klíčové projekty, aby bylo možné
představit lidem a politické sféře přidanou hodnotu kooperace ERDV.
IB-KE – Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých (administrováno příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina Vysočina Education)
Doba realizace: 1. září 2009–31. srpna 2012
Projekt se zabýval posílením spolupráce a společných aktivit mateřských škol obou zemí
(např. lampionové průvody, vánoční oslavy apod.), dále výukou němčiny v českých
školkách, výukou češtiny v mateřských školách v Dolním Rakousku a vzděláváním
pedagogických pracovníků. V našem kraji se do tohoto projektu zapojilo celkem
8 mateřských škol. Jedno setkání českých a rakouských dětí z mateřských škol se
uskutečnilo 15. 5. 2012 také v Jihlavě. V ZOO byl připraven zábavný program pro celkem
94 českých i rakouských dětí z MŠ z Jihlavy (Demlova, Jarní, Erbenova), z Police,
z jihočeských Slavonic a dolnorakouských obcí Pernersdorf a Alberndorf. Aktivity
projektu byly prezentovány během Dne evropské spolupráce 21. září 2012 v Laa/Thaya.
IB – KSP – Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (administrováno
příspěvkovou organizací Kraje Vysočina)
Doba realizace: 1. 9. 2012–31. 8. 2014
Projekt je založen na zkušenostech z realizovaných projektů. Inovativní zaměření
projektu jsou: přechod mezi mateřskými školami a základními školami, zlepšení jazykové
výuky v MŠ pomocí podpory odborníků, partnerství mezi školami – vzájemné návštěvy.
V projektu se počítá také s hospitacemi pedagogů a praxemi studentů, které budou
realizovány i v novém partnerském regionu Vídeň. Za Kraj Vysočina je partnerem tohoto
projektu Vysočina Education p. o.
Harmonizace/Harmonisierung – Harmonizace při opatrování dětí (administrováno
odborem sociálních věcí)
Doba realizace: 1. 7. 2012–30. 6. 2014
Cílem projektu je zlepšit dosavadní nelehkou situaci rodičů, kteří se chtějí efektivně
uplatnit na pracovním trhu a přitom zajistit kvalitní a kvalifikovanou péči o svoje děti.
V rámci projektu budou vytyčeny podmínky, za kterých může být péče o děti efektivně
realizována, bude vytvořen webový portál, který bude obsahovat veškeré informace
o službách péče o dítě. Tomuto portálu bude vytvořena cílená a efektivní komunikační
kampaň. Partnerem je Kraj Vysočina (odbor sociálních věcí).
SENIOR PLUS – Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko
(administrováno odborem sociálních věcí)
Doba realizace: 1. 7. 2012–30. 9. 2014
Projekt je zaměřen na budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy
s důrazem na sdílení a předávání praktických zkušeností, kompetencí a osvědčených
nástrojů v oblasti aktivní seniorské politiky mezi příhraničními regiony Vysočina a Dolní
Rakousko. Projekt si klade za cíl společně vytvořit novou nabídku aktivního života
seniorské generace (55+) ve specifických podmínkách partnerských regionů.

Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:


Realizace projektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-rakouské hranice – 60
let EU“: v rámci tohoto projektu se uskutečnila v roce 2012 celá řada aktivit. K jedné
z nejzajímavějších akcí patřila dne 19. ledna 2012 veřejná diskuse na téma jaderné
energetiky v Raabsu an der Thaya, které se zúčastnili přední odborníci z této oblasti.
Českou stranu zastupovala paní Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro
jadernou bezpečnost, či pan Tomáš Žák, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Rakouskou stranu zastupoval profesor Vídeňské univerzity Wolfgang Kromp či Andreas
Molin z rakouského Spolkového ministerstva zemědělství, lesnictví a životního prostředí,
který je zodpovědný za jadernou koordinaci. Akce se zúčastnil také hejtman Kraje
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Vysočina Jiří Běhounek. Na místě se sešlo více než 130 posluchačů z Rakouska i ČR
a akce měla velký mediální ohlas (pozitivní).
Jednou z nejvýznamnějších akcí projektu je Mladá univerzita Waldviertel, která se letos
konala již po čtvrté a týdenního pobytu pro české a rakouské děti ve věku 11–15 let se
zúčastnil zatím rekordní počet 107 účastníků. V rámci tradičního „Dne na Vysočině“ děti
navštívily město Třebíč, kde pro ně byl připraven pestrý celodenní program (dopoledne
3 přednášky, odpoledne 6 workshopů v Třebíči a okolí).
Dále se v rámci projektu uskutečnila řada přednášek pro veřejnost (25. 4. 2012,
16. 5. 2012, 30. 5. 2012), workshopů pro pedagogy (30. 5. 2012) a tzv. „Dnů na hranici“
pro žáky ZŠ z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska (16. 5. 2012, 27. 6. 2012,
28. 6. 2012). Aktivity projektu KID CZ-A byly prezentovány i během Dne evropské
spolupráce 21. září 2012 v Raabs/Thaya (Den na hranici pro studenty české
a rakouských škol).
Návštěva velvyslance Rakouské republiky
Dne 23. 1. 2012 se uskutečnila návštěva velvyslance Rakouské republiky v Jihlavě pana
Ferdinanda Trauttmansdorffa. Projednávala se například podpora rozšiřování výuky
německého jazyka, hejtman kraje představil kulturní akci „Vysočina fandí kultuře“
a seznámil pana velvyslance s myšlenkou natočení dokumentárního filmu o světově
proslulém architektovi a designérovi Josefu Hoffmannovi, rodákovi z Brtnice, pozval jej
na slavnostní zahájení výstavy „Zamlčená moderna“ v OGV a informoval o probíhajících
jednáních směřujících ke vstupu Kraje Vysočina do skupiny EUREGHA, která v Bruselu
prosazuje zájmy regionů v oblasti zdravotnictví.
Odborná exkurze delegace zdravotníků z DR v Nemocnici Jihlava
Dne 22. 2. 2012 navštívili Kraj Vysočina odborníci z dolnorakouských zemských klinik a
zástupce hejtmana země DR Mag. Wolfgang Sobotka. V průběhu dopoledne se hosté
seznámili s fungováním příspěvkové organizace Nemocnice Jihlava a s projektem
e@mbulance, prohlédli si kontaktní a call centrum pro objednávání pacientů.
Následovala prohlídka pracoviště magnetické rezonance a Anesteziologickoresuscitačního oddělení (ARO) a prohlídka hrubé stavby nového Pavilonu urgentní
a intenzivní péče. Odpoledne si dolnorakouští hosté prohlédli SZZ v Jihlavě a poté
se přesunuli na Krajský úřad, kde jim byl představen nový projekt financovaný z OP ATCZ „Zdraví bez hranic“ a diplomová práce na téma „Kooperace sestry a lékaře v centru
pro pacienty podstupující alloplastiku nosných kloubů“.
Slavnostní zahájení projektu „Zdraví bez hranic – Gesundheit ohne Grenzen“ v Laa
an der Thaya – Dne 14. března se byl v Laa an der Thaya za účasti hejtmana Kraje
Vysočina a zástupce hejtmana Země Dolní Rakousko česko-rakouský projekt „Zdraví
bez hranic – Gesundheit ohne Grenzen“. Do tohoto projektu je mimo Kraje Vysočina a
Země Dolní Rakousko zapojen také Jihomoravský kraj. Cílem projektu je analýza
lidských zdrojů ve zdravotnictví, možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic a inovativní
návrhy řešení pro oblast zdravotnictví v oblasti demografických proměn a stárnutí
obyvatelstva. Projekt získal podporu Evropské unie z programu Evropská územní
spolupráci Rakousko-Česká republika 2007–2013.
Zahájení výstavy „Zamlčená moderna/Iluze a sny“ – dne 12. dubna 2012 byla za
účasti hejtmana Kraje Vysočina, velvyslance Rakouské republiky Ferdinanda
Trauttmansdorffa, zástupce dolnorakouského zemského hejtmana Wolfganga Sobotky
a majitele sbírky děl „Zamlčená moderna/Iluze a sny“ Patrika Šimona v OGV Jihlava
slavnostně zahájena výstava tvorby českých Němců a židovských autorů. Výstava
se konala v rámci projektu „Vysočina fandí kultuře“ a její součástí bylo 15 odborných
přednášek a 15 komentovaných prohlídek pro veřejnost v období duben – říjen 2012.
Vybrané přednášky a prohlídky se konaly v německém jazyce.
Výstava děl ze sbírky Patrika Šimona v Landesmuseu Niederösterreich – dne
26. 4. 2012 zprostředkoval OSH v Raabsu an der Thaya setkání ředitele OGV Aleše
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Seiferta a sběratele umění Patrika Šimona se zástupci DR z oblasti kultury (obchodní
ředitelka Zemského muzea DR, vedoucí oddělení Umění a kultura DR, umělecký ředitel
Landesmusea). Jednání se se týkalo možnosti vystavovat vybraná díla v budově
Zemského
muzea
(Landesmuseum)
a
Dokumentačního
centra
(Dokumentationszentrum) v St. Pöltenu. Výstava se uskuteční od 4. července do
13. října 2013 a bude obsahovat zhruba 60 děl ze sbírek Patrika Šimona doplněných díly
ze sbírek Landesmusea.
Třetí slavnostní udílení plaket „Ukázková přírodní zahrada“ a „Přírodní zahrada“ –
dne 9. června 2012 byly v rámci česko-rakouského projektu „Natur im Garten – Přírodní
zahrady bez hranic“ v Chaloupkách u Kněžic uděleny již po třetí plakety „Natur im
Garten“ třinácti novým majitelům přírodních zahrad z Vysočiny. V Kraji Vysočina je
celkem 49 tzv. „přírodních zahrad“, z toho osm tzv. „ukázkových přírodních zahrad“.
Myšlenka přírodních zahrad pochází z Dolního Rakouska, kde má již více jak desetiletou
historii. Akce byla realizována v rámci česko-rakouského projektu „Přírodní zahrady bez
hranic aneb nový prostor pro lidi, přírodu a cestovní ruch na dosah“, který
je spolufinancován z EÚS AT-CZ 2007–2013 a z projektu „Přírodní zahrady jako
příspěvek ke zdravému Kraji Vysočina“ podpořeného Krajem Vysočina. Na realizaci
projektu se podílelo Dolního Rakousko, Jihočeský a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.
Projekt byl oficiálně ukončen 30. června 2012. Více o projektu na
www.prirodnizahrada.eu. Partnerem projektu na Vysočině byl o.p.s. Chaloupky.
Podpora realizace přírodních zahrad z grantového programu „Enviromentální
osvěta – Přírodní zahrady 2012“ − Díky velkému zájmu veřejnosti o realizaci přírodních
zahrad podpoří Kraj Vysočina tento záměr v roce 2013 částkou 1,5 mil. korun. Cílem
tohoto grantového programu Fondu Vysočiny je zavedení principů přírodních zahrad
a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity
v intravilánech měst, městysů a obcí.
Projekt „Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze prostřednictvím zahradněterapeutických opatření a aktivizací“ – na základě dobré spolupráce vznikl v rámci
česko-rakouské spolupráce další projekt, který volně navazuje na „Přírodní zahrady bez
hranic“, s názvem „Zahradní terapie…“ (2012–2014). Leadpartnerem projektu je o.p.s.
Chaloupky. Tento projekt se zabývá sociálním zapojením znevýhodněných skupin
obyvatelstva (senioři, znevýhodněná mládež) do společnosti. Období realizace projektu:
1. 2. 2012–31. 8. 2014.
Podpora mediální kampaně na podporu výuky německého jazyka „Šprechtíme“
Z důvodu významného poklesu zájmu o výuku německého jazyka na školách v ČR
a také v jednotlivých krajích se Kraj Vysočina rozhodl podporovat výuku německého
jazyka, neboť k dobrým sousedským vztahům a úzkému hospodářskému propojení patří
i snaha učit se na obou stranách jazyk souseda.
Iniciátory kampaně jsou například Česko-německá obchodní a průmyslová komora,
Obchodní oddělení Rakouského velvyslanectví v Praze či Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo. Cílem projektu je vrátit německému jazyku místo na českých
školách, které mu z ekonomických a kulturních důvodů patří. V březnu 2012 byl
v krajských novinách otištěn plakát na podporu projektu „Šprechtíme“ a na střední
a základní školy byl rozeslán jménem RNDr. Marie Kružíkové dopis rakouského
a německého velvyslance, který obsahoval důležité informace týkající se možností výuky
německého jazyka, užitečné tipy pro učitele německého jazyka, doporučení, kam se
obracet v případě zájmu o další vzdělávání učitelů v tomto oboru či poradenství v oblasti
výměnných pobytů a setkávání žáků.
Sklářské sympozium – ve dnech 21.–25. 5. 2012 se ve sklárně AGS Svoboda Karlov
u Žďáru nad Sázavou uskutečnilo mezinárodní týdenní sklářské sympozium na téma „To
nejlepší, co ve mně je!“ V rámci projektu Porta Culturae realizovali skláři návrhy osmi
zúčastněných výtvarníků z ČR, Slovenska a Rakouska. Vznik uměleckých předmětů

Číslo stránky

12













mohli sledovat i zájemci z řad veřejnosti jak odborné, tak laické. Hlavním organizátorem
akce byla Horácká galerie z Nového Města na Moravě. Veškerá díla budou po ukončení
výstavy v Novém Městě na Moravě vystavována ve všech krajích, které jsou zapojeny do
Porta culturae.
Účast zástupce ORR na Europaforum Wachau v klášteře Göttweig – již po 17. se
uskutečnilo v termínu 16.–17. června 2012 evropské diskusní fórum v klášteře Göttweig
v Dolním Rakousku. Hlavním tématem letošní konference bylo téma: „Evropská identita
– aneb co zbývá z Evropy?“ Na úvod konference vystoupil dolnorakouský zemský
hejtman Erwin Pröll a prezidentka Europaforum Wachau, zemská radní Barbara
Schwarz. Za Kraj Vysočina se zúčastnil vedoucí oddělení regionálního rozvoje Petr Holý.
Účast Gesundheits-und Krankenpflegeschule Bildungszentrum Landesklinikum
Weinviertel na „Soutěži první pomoci“ – ve dnech 20.–21. 6. 2012 proběhl v Mladých
Bříštích u Humpolce již osmnáctý ročník soutěže v poskytování první pomoci, která
probíhá v modelových situacích v reálném přírodním prostředí. Na závěr je chování
zdravotníků v daných situacích vyhodnoceno profesionálními záchranáři. Cílem akce je
výměna zkušeností mezi vyučujícími, studenty a pracovníky Červeného kříže
a pracovníky ZZS v oblasti poskytování první pomoci a rozvoj komunikativních
schopností v cizím jazyce. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 34 čtyřčlenných
družstev z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a Norska. Kraj Vysočina uhradil dopravu
všech účastníků a jejich doprovodu z Jihlavy do Mladých Bříští.
Založení evropského regionu Dunaj Vltava – 30. června, Linz – dne 30. června
proběhlo slavnostní založení evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV). Akt proběhl
symbolicky na lodi při plavbě po Dunaji, kde byly podepsány stanovy ERDV. Členové
projektu pocházejí ze tří zemí: Německo, Dolní Rakousko, Česká Republika. Region čítá
6 milionů obyvatel, na ploše 60 000 km², rozkládající se ve třech státech a mluvící dvěma
odlišnými jazyky. Jedná se o politicky ustanovené pracovní společenství sedmi regionů.
Ty se nachází mezi třemi metropolemi: Prahou, Vídní a Mnichovem.
Příklady uvažované spolupráce: fungování společného marketingu, zdravotní prevence,
management turistických destinací, plánování transevropských komunikací, společný trh
práce, přeshraniční veřejná doprava.
Exkurze ředitelů muzeí Kraje Vysočina do Landesmusea Niederösterreich a na
zámek Schallaburg – dne 17. 7. 2012 proběhla exkurze ředitelů muzeí Kraje Vysočina
do DR. Dopoledne ředitelé diskutovali s ředitelem Landesmusea Niederösterreich
Carlem Eignerem o fungování a organizační struktuře kulturních institucí v DR a v Kraji
Vysočina, následovala prohlídka Landesmusea a jeho sbírek. V odpoledních hodinách
navštívili účastníci exkurze zámek Schallaburg, kde si prohlédli výstavu „Zlatá Byzance“,
poté diskutovali s vedoucím zámku Peterem Fritzem o koncepci dalšího rozvoje
a finančním hospodaření této kulturní instituce.
Premiéra dokumentu „Architekt Josef Hoffmann“ – dne 7. 9. 2012 se v jihlavském
kině Dukla uskutečnila premiéra dokumentu režiséra Theodora Mojžíše o významném
brtnickém rodákovi Josefu Hoffmannovi. Kraj Vysočina zastupoval radní v oblasti kultury
Tomáš Škaryd, z řad významných hostů se zúčastnila ředitelka Rakouského kulturního
fóra Natascha Grilj.
Vstup Kraje Vysočina do EUREGHA – dne Organizace evropských regionálních
a místních orgánů zodpovědných za zdravotní péči (European Regional and Local
Health Authorities, EUREGHA) – od září roku 2012 se stal Kraj Vysočina členem nově
vytvořené neziskové Organizace evropských regionálních a místních orgánů
zodpovědných za oblast zdravotnictví, tzv. EUREGHA (zakládajícím členem je Dolní
Rakousko). Cílem EUREGHA je vytvořit silnou lobbystickou skupinu regionů,
prostřednictvím níž budou regiony moci ovlivňovat dění v EU, potažmo evropskou
legislativu v oblasti zdravotní péče. Organizace má také napomáhat výměně informací
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mezi regiony, vytvářet platformu pro hledání projektových partnerů, informovat
o aktuálních výzvách do programů Evropské komise apod.
Společné cvičení hasičů z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska v rámci projektu
„Zásah bez hranic“: V roce 2012 byl úspěšně realizován projekt financovaný z OP ATCZ „Zásah bez hranic – Einsatz ohne Grenze“. Cílem tohoto projektu bylo posílení
akceschopnosti našich požárních jednotek. Po absolvování šestiměsíčního jazykového
vzdělávání v německém jazyce, kterého se zúčastnili příslušníci Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina, byl projekt úspěšně zakončen ve dnech 10.–11. října
společným cvičením hasičských jednotek z obou zemí v areálu výcvikového střediska
rakouských hasičských sborů v Tullnu. Závěrečného cvičení se zúčastnili také zástupci
OSH a ORR. O cvičení informovala dne 27. 10. 2012 také regionální televize ORF NÖ,
která vysílala na regionálním kanále NÖ Heute reportáž o společném cvičení hasičů
z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska v Tullnu. Při příležitosti společného cvičení byla
podepsána „Dohoda o budoucí spolupráci mezi Hasičským záchranným sborem Kraje
Vysočina a Zemskými hasiči Dolního Rakouska“.
Seminář „edukační činnost v oblasti kultury a umění v Kunsthalle Krems“ − v rámci
projektu přeshraniční spolupráce Porta culturae se dne 29. 11. 2012 uskutečnil seminář
na téma edukační činnost v oblasti kultury a umění v Kunsthalle Krems. Semináře se
zúčastnili ředitelé kulturních příspěvkových organizací Kraje Vysočina a zástupce odboru
kultury.
Výstava „České a rakouské betlémy“ – dne 30. 11. 2012 byla v rámci projektu
přeshraniční spolupráce Porta culturae zahájena v Městském muzeu ve Waidhofenu an
der Thaya v DR výstava Českých a rakouských betlémů, která čítá více než 30 kusů
betlémů. Otevření výstavy se za Kraj Vysočina zúčastnila radní pro oblast kultury
a cestovního ruchu Marie Kružíková a hejtman správního okrsku Waidhofen an der
Thaya Franz Kemetmüller. Návštěvníci si expozici mohli prohlédnout od pátku 1.
prosince do 30. prosince 2012.
Výstava „Krajina Vysočiny“ prezentovaná na Ausstellungsbrücke v St. Pölten
(hlavním městě Dolního Rakouska) – v druhém pololetí roku 2012 probíhala příprava
nevšední výstavy výtvarných děl 15 současných autorů, kteří mají vztah ke Kraji
Vysočina. Výběr děl vznikl úzkou spoluprací ředitelů krajem zřizovaných galerií. Více než
70 děl se v termínu od 9. do 27. ledna 2013 prezentovala v prostorách Úřadu vlády země
Dolního Rakouska.
Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi následujícími školami:
o Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
spolupracuje s BHAK/BHAS Zwettl;
o SOŠ a SOU Třešť spolupracují s Bildungszentrum Gartenbau, Langenlois
o VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou navázali spolupráci s Fachschule
Krems a Wiener Kunstschule;
o SŠ stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems
o GOB a SOŠ Telč spolupracuje již od roku 1990 s Gymnáziem Waidhofen;
o ZŠ T. G. Masaryka Moravské Budějovice má jako partnerské školy Hauptschule
Kautzen a Hauptschule Pulkau.
o Střední škola obchodu a služeb Jihlava pořádá stáže pro žáky oborů kosmetička,
kadeřník s Landesberufsschule St. Pőlten a Landesberufsschule Laa/Thaya.

Zpracovala: Hana Dočekalová, OSH, tel. 564 602 337.

Číslo stránky

14

B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem CHAMPAGNE-ARDENNE
Oficiální Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a francouzským regionem ChampagneArdenne byla uzavřena dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání smlouvy bylo vyústěním vztahů,
které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Složení stálé konference za Kraj Vysočina vzala na vědomí rada kraje svým
usnesením č. RK-25-2009-12. Složení stálé konference ve stejném formátu za region
Champagne-Ardenne bylo zasláno dopisem prezidenta Regionální rady Champagne-Ardenne
dne 29. září 2009. V pořadí třetí setkání stálé konference proběhlo v Nitranském samosprávném
kraji ve dnech 22.–23. srpna 2012 během návštěvy hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a
prezidenta regionu Champagne-Ardenne J. P. Bachyho na Slovensku.
V roce 2012 se praktická realizace partnerské smlouvy o spolupráci opírala zejména o oblast
školství, sportu, kultury, cestovního ruchu a společných projektů v rámci programů EU.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství je společně financované vyslání francouzské
lektorky do Kraje Vysočina, které probíhá již od roku 2008 či úspěšně probíhající partnerství
několika středních škol na Vysočině se školami v Champagne-Ardenne. Z oblasti sportu stojí za
zmínku organizace hokejových kempů pro mladé francouzské hokejové hráče z ChampagneArdenne pořádané Krajem Vysočina.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména na bázi výměn současného regionálního umění
mezi oběma regiony. Od roku 2009 probíhaly pravidelné výstavy současného regionálního
umění mezi Oblastní galerií Vysočiny (OGV) se sídlem v Jihlavě a Krajským úřadem pro kulturu
regionu Champagne-Ardenne (ORCCA). V letošním roce dostali umělci z Vysočiny možnost
zařadit svá díla do sbírky současného umění regionu Champagne-Ardenne s názvem
Artothèque Ephémère # 3.
V oblasti cestovního ruchu stojí za zmínku účast regionu Champagne-Ardenne na veletrhu
cestovního ruchu v Brně Regiontour 2012.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2012:
 Spolupráce mezi Hotelovou školou Světlá ve Velkém Meziříčí a Víceoborovou
střední školou ve městě Bazeilles: Ve školním roce 2012/2013 pokračují dvě
absolventky Hotelové školy Světlá v tříletém pomaturitním studiu ve městě Bazeilles.
Regionální rada Champagne-Ardenne hradí studentkám roční stipendium ve výši 4 900
EURO. Projekt výměnných stáží mezi školami v rámci programu Leonardo da Vinci byl
ukončen ke konci roku 2010.
 Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Ecole International de
Management v Troyes: V rámci programu Erasmus probíhá spolupráce mezi VŠPJ
a Vysokou školou managementu ve městě Troyes. V letním semestru akademického
roku 2011/2012 vycestovali do města Troyes tři studenti VŠPJ.


Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s Centrem vzdělávání ve městě Troyes:
Na základě projektu v rámci programu Leonardo da Vinci, který byl schválen v srpnu
2010, probíhaly mezi školami od 2. poloviny roku 2010 výměnné stáže studentů
učňovských oborů. Projekt byl schválen na dva roky. Spolupráce byla zaměřena zejména
na obory tesař a truhlář. Projekt skončil v polovině roku 2012. Od září 2012 byl zahájen
nový dvouletý projekt z programu Leonardo da Vinci, který je zaměřen na učňovský obor
zedník.



Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s gymnáziem Lycée François Arago
v Remeši – Ve dnech 29. března–1. dubna 2012 navštívilo 5 učitelů a 17 studentů
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z gymnázia Lycée François Arago Střední školu stavební Jihlava. Během pobytu si
prohlédli školu a seznámili se se systémem výuky na zdejší škole.
Setkání vrcholných představitelů tří partnerských regionů – Kraje Vysočina,
Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného kraje: Ve dnech 22.–23. srpna
2012 se v Nitranském samosprávném kraji uskutečnilo setkání představitelů tří
partnerských regionů: Kraje Vysočina, regionu Champagne-Ardenne a Nitranského
samosprávného kraje. Za Kraj Vysočina se setkání zúčastnil hejtman kraje Jiří
Běhounek, region Champagne-Ardenne zastupoval radní pro oblast ekonomického
rozvoje a zaměstnanosti Jean-Marie Meunier a Nitranský samosprávný kraj
reprezentoval za stranu hostitelského regionu pan předseda NSK Milan Belica. Cílem
setkání bylo nastavit směr spolupráce těchto tří partnerských regionů v příštích letech.
Lektor francouzského jazyka: Od 1. září 2012 působí na středních školách v Kraji
Vysočina lektorka francouzského jazyka. Ve školním roce 2012/2013 vyučuje na
Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava,
Gymnáziu Jihlava, Hotelové škole Světlá a Obchodní akademii Velké Meziříčí, na
Obchodní akademii a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě a na Gymnáziu Třebíč.
Působení lektorky francouzského jazyka je financováno z prostředků Kraje Vysočina
a regionu Champagne-Ardenne. Ve školním roce 2012/2013 je lektorkou opět paní
Marine Saettel.
Obrazy umělců z Kraje Vysočina ve sbírce regionu Champagne-Ardenne s názvem
Artothèque Ephémère # 3. Dne 6. prosince 2012 se v Remeši uskutečnila vernisáž
sbírky současného umění Champagne-Ardenne s názvem Artothèque Ephémère # 3.
Součástí třetí sbírky jsou umělecká díla dvou umělců z Kraje Vysočina, a to Denisy
Krausové a Jakuba Tomáše. Umělecká díla jsou zapůjčená v Champagne-Ardenne do
poloviny roku 2014. Výběr ze sbírek Artothèque Ephémère # 1 a Artothèque Ephémère #
2 byl prezentován v Oblastní galerii Vysočiny v letech 2009 a 2011.
Projekt „Škola a firma ruku v ruce“: V červnu 2011 byl schválen společný českofrancouzský projekt v Programu celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola
a firma ruku v ruce. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a regionem
Champagne-Ardenne byl zahájen v srpnu 2011 a je zaměřen na spolupráci firem
a středních škol, výměnu zkušeností v této oblasti a předávání dobré praxe. Do projektu
jsou zapojeny jak oba regiony, tak střední školy z obou regionů. Na projektu se podílí
také Okresní hospodářská komora Jihlava. V roce 2012 se uskutečnily čtyři projektová
setkání – dvě na Vysočině a dvě v Champagne-Ardenne.
Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: V týdnu od 19.–
24. srpna 2012 proběhl na Vysočině třetí ročník hokejového kempu pro francouzské
hráče juniorského a dorosteneckého věku a jejich trenéry. Kemp se odehrál
ve sportovním areálu v Pelhřimově. Jednalo se v pořadí již o třetí hokejový kemp
zorganizovaný pro francouzské hokejové hráče.
Program „Jeden rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským
školním úřadem v Remeši připravili pro školní rok 2012/2013 třetí ročník studia
v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny. Od 1. září 2012 tak
studuje na gymnáziu Lycée François Arago v Remeši jedna studentka Gymnázia Jihlava.
Účast na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2012: Ve dnech 12.–15. ledna 2012
se zástupce kanceláře cestovního ruchu regionu Champagne-Ardenne zúčastnil veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2012, kde na propagačním stánku Kraje Vysočina
prezentoval region Champagne-Ardenne.
Účast Kraje Vysočina na veletrhu Innovact v Champagne-Ardenne: Ve dnech 27.–
28. března 2012 se Martin Černý, ředitel sekce pro rozvoje regionu KrÚ, zúčastnil
veletrhu inovací Innovact v Remeši.
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Účast zástupce Regionální rady Champagne-Ardenne a zástupce Agentury pro
výzkum a inovace Champagne-Ardenne (CARINNA) na odborném semináři
k problematice vědy, výzkumu, inovací a podpory malých a středních podniků na
Vysočině: Ve dnech 27.–28. června 2012 se paní Maëlle Pichard z oddělení pro
univerzitní vzdělávání, výzkum a inovace Regionální rady Champagne-Ardenne
a Bernard Strée, zástupce Agentury pro výzkum a inovace (CARINNA) zúčastnili
odborného semináře na téma Regionální inovační strategie Kraje Vysočině, aby se
podělili o zkušenosti francouzského regionu Champagne-Ardenne v oblasti inovací,
výzkumu a technologického rozvoje a seznámili účastníky s regionálními finančními
nástroji a schématy na podporu inovativních firem a projektů.



Účast francouzských studentů ze Champagne-Ardenne na Francouzsko-české
hudební akademii v Telči: Celkem 6 studentů z konzervatoří v Remeši a Troyes
v Champagne-Ardenne se zúčastnilo 18. ročníku Francouzsko-české hudební akademie,
která se konala v Telči ve dnech 3.–13. července 2012. Finanční podporu studentů
zajistila Regionální kulturní kancelář regionu Champagne-Ardenne (ORCCA).

Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.

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. 4. 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal obdobnou
smlouvu o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne v tomtéž roce.
Orgán koordinující spolupráci je tzv. Stálá konference a její zřízení mezi oběma kraji navrhl dne
3. 8. 2006 hejtman Kraje Vysočina RNDr. Miloš Vystrčil. V srpnu 2009 navštívila NSK nová
politická reprezentace v čele s hejtmanem Kraje Vysočina, MUDr. Jiřím Běhounkem. Účelem
návštěvy bylo představení nově zvolených vrcholných představitelů kraje, navázaní kontaktů pro
úspěšnou zahraniční spolupráci a projednání složení Stálé konference. V listopadu 2009
proběhly v Nitranském samosprávném kraji regionální volby, předsedou se opět stal pan
Doc. Ing. Milan Belica, PhD. Návrh zřízení Stálé konference zopakoval v průběhu setkání
vrcholných představitelů Nitranského samosprávného kraje, regionu Champagne-Ardenne
a Kraje Vysočina dne 15. září 2011 MUDr. Jiří Běhounek. Za Kraj Vysočina byli jmenovitě
nominováni jednotliví členové Stálé konference. Tento návrh zatím neprošel Radou Kraje,
protože ohledně navrženého modelu nepřišla očekávaná reakce Nitranského samosprávného
kraje.
Konkrétní výsledky spolupráce:


Konference cestovního ruchu na VŠPJ Jihlava – zástupci cestovního ruchu
z Nitranského samosprávného kraje (NSK) a regionu Champagne-Ardenne (Ch-A) se ve
dnech 28. 2.–1. 3. 2012 zúčastnili konference cestovního ruchu na téma „Nové trendy a
technologie v cestovním ruchu“, kterou každoročně pořádá Vysoká škola polytechnická.
Pozvání přišlo od vedoucí katedry cestovního ruchu VŠPJ. Za slovenskou stranu se
zúčastnil pan Emil Paliatka, Karol Jurica a paní Miroslava Kollárová, vedoucí odboru
zahraničních vztahů a cestovního ruchu.



Mladý tvorca 2012 – ve dnech 19.–21. dubna 2012 se konal již 20. ročník prodejní
výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického vyučování
v Nitře, v areálu Agrokomplex. Kraj Vysočina zde reprezentovalo celkem 8 středních
škol. Také v letošním roce byla udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější
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výrobek a získala ji SOŠ strojnická z Kysuckého Nového Města za kované dílo s názvem
„Bezstarostnost“. Cenu hejtmana určenou pro školu z Vysočiny pak převzala Střední
škola technická ze Žďáru nad Sázavou za model parního stroje. Poprvé v historii výstavy
se konal také seminář „Kariérní poradenství“ a „Soutěž o nejlepší spolupráci SOŠ se
zaměstnavatelskou sférou“. Výstava má velký význam z pohledu podpory rozvoje
řemeslných škol a řemesel v České Republice. Letošní ročník výstavy navštívil také
prezident Slovenské republiky Ivan Gašparovič.


Účast SZŠ Nové Zámky na „Soutěži první pomoci“ – ve dnech 20.–21. 6. 2012 se
uskutečnila v Mladých Bříštích u Humpolce soutěž v poskytování první pomoci. Soutěž
probíhá formou modelových situací v reálném přírodním prostředí, které jsou na závěr
vyhodnoceny profesionálními záchranáři. Žáci si také zlepšují jazykové znalosti a díky
mezinárodní účasti dochází během soutěže k porovnání úrovně vědomostí a dovedností
mezi jednotlivými zdravotními školami. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 34
čtyřčlenných družstev z ČR, Slovenska, Německa, Rakouska a Norska, včetně
pracovníků Červeného Kříže.



Účast studentek z Gymnázia Nové Zámky na Letní žurnalistické škole Karla
Havlíčka Borovského − od 19.–26. 8. 2012 se uskutečnila v Havlíčkově Brodě Letní
žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského a hlavní tematické zaměření letošního
ročníku bylo „Slovensko a česko-slovenské vztahy – minulost, současnost budoucnost,
historie a kultura střední Evropy, zpravodajství ze zahraničí, novinářská etika“. Za NSK
se zúčastnily dvě studentky z Gymnázia Nové Zámky.



Setkání vrcholných představitelů tří partnerských regionů – Kraje Vysočina,
Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného kraje − ve dnech 22.–23. srpna
2012 se v Nitranském samosprávném kraji uskutečnilo setkání představitelů tří
partnerských regionů: Kraje Vysočina, Champagne-Ardenne a Nitranského
samosprávného kraje. Jednalo se již o druhé setkání nejvyšších představitelů
partnerských krajů. První společné jednání proběhlo v září 2011 na Vysočině. Za Kraj
Vysočina se letošního setkání zúčastnil hejtman kraje Jiří Běhounek, ChampagneArdenne zastupoval radní pro oblast ekonomického rozvoje a zaměstnanosti Jean-Marie
Meunier a Nitranský samosprávný kraj reprezentoval za stranu hostitelského regionu pan
předseda NSK Milan Belica. Cílem setkání bylo nastavit směr spolupráce těchto tří
partnerských regionů v příštích letech. V rámci návštěvy Nitranského samosprávného
kraje se nejvyšší představitelé regionů zúčastnili také zahájení zemědělského veletrhu
Agrokomplex a prohlídky operačního střediska společnosti Granvia, které spravuje a
udržuje nově vybudovaný úsek rychlostní komunikace R1 v úseku Nitra − Tekovské
Nemce.



Exkurze do NSK pro zástupce Kraje Vysočina z oblasti cestovního ruchu – ve
dnech 22.–24. srpna 2012 připravil NSK zajímavý program na téma turistický ruch. Za
Kraj Vysočina se zúčastnila vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Katina Lisá a ředitel příspěvkové organizace Kraje Vysočina Vysočina Tourism
Ing. Tomáš Čihák. Součástí programu byla mezinárodní konference „Budování cyklotras
v Nitranském samosprávném kraji“, kde ředitel Vysočina Tourism vystoupil se svým
příspěvkem s názvem „Podpora cykloturistiky v České republice se zaměřením na Kraj
Vysočina“. Součástí programu byla mimo jiné prohlídka mezinárodní polnohospodářské
a potravinářské výstavy Agrokomplex v Nitře, či prohlídka hlavních turistických atrakcí
kraje – zubří obory, národního hřebčína či vinařských závodů v Topoľčiankách.
Dne 22. 8. 2012 se uskutečnilo setkání vedoucí odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu PhDr. Katiny Lisé a Mgr. Art. Antona Živčice, vedoucího oddělení
kultury v NSK.
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Účast žáků SZŠ v Havlíčkově Brodě na sportovní a vědomostní soutěži „ŽUPNÁ
KALOKAGATIA – MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 2011“ – ve dnech 20.–21. září se této
sportovní a vědomostní soutěže zúčastnily dvě školy z Kraje Vysočina. Již tradičně kraj
reprezentovala Střední zdravotnická škola Havlíčkův Brod a poprvé se účastnila Střední
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava. Studenti z Havlíčkova
Brodu vybojovali v mezinárodní konkurenci třetí místo.



Exkurze do jaderné elektrárny Mochovce – dne 23.–24. října 2012 absolvoval ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupci Kraje Vysočina z oblasti krizového řízení
exkurzi tohoto jaderného zařízení. V průběhu exkurze byla diskutována problematika
havarijního plánování (postupy a plány v případě jaderné havárie), účastníci byli
seznámeni s vnějším a vnitřním havarijním plánem a prohlédli si pracoviště havarijního
štábu. Při této příležitosti proběhlo dne 23. 10. setkání ředitele Krajského úřadu Kraje
Vysočina Zdeňka Kadlece se svým protějškem z Nitranského samosprávného kraje
Peterem Nagym.



Účast zástupců Kraje Vysočina na Konferenci o výchově a vzdělávání – dne 21. 11.
2012 se v Nitře uskutečnila pod záštitou předsedy Nitranského samosprávného kraje
Milana Belici již tradiční konference o výchově a vzdělávání, letos na téma: „Digitalizace
ve vyučování a aktuální vzdělávací potřeby současné mladé generace“. Akci pořádá
Odbor školství, mládeže, sportu a kultury NSK. Kraj Vysočina je jedním z partnerů akce
a reprezentovala jej radní Marie Kružíková.



Exkurze pracovníků Odboru sociálních věcí a zdravotnictví z NSK v Kraji Vysočina
Ve dnech 1.–2. 10. 2012 se uskutečnila odborná exkurze pracovníků Odboru sociálních
věcí a zdravotnictví z NSK, která se zaměřila na poskytování sociálních služeb v Kraji
Vysočina. Účastníci navštívili mimo jiné Ústav sociálního zabezpečení v Křižanově či
příspěvkovou organizaci Kraje Vysočina „Domov bez zámku“ v Jinošově, který poskytuje
domov lidem s mentálním i kombinovaným postižením. Byl jim také představen plán
vzdělávání pro seniory na Univerzitě třetího věku, která funguje v Domově pro seniory ve
Velkém Meziříčí. Ředitelka Domova bez zámku Alena Brožková byla recipročně pozvána
na konferenci ředitelů organizací, které působí v sociální oblasti v Nitranském
samosprávném kraji. Konference se uskutečnila ve dnech 29. a 30. 11. 2012
v Nitranském samosprávném kraji.



Spolupráce škol: Spolupráce se školami z Nitranského samosprávného kraje se
zaměřuje především na výměnné stáže studentů. Kraj Vysočina monitoruje celkem
6 takových středních škol. Tyto stáže organizují Střední škola stavební Jihlava, Střední
škola technická Jihlava, HŠ Světlá a OA ve Velkém Meziříčí, VOŠ a SOŠ zemědělskotechnická Bystřice n. P., Střední škola obchodu a služeb Jihlava, VOŠ a SPŠ Žďár nad
Sázavou, Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč.
Konkrétní příklad spolupráce: VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem, která spolupracuje
se SOŠ v Šahách, se dne 8. 6. 2012 společně s dalšími 6 středními školami ze
Slovenska a Maďarska zúčastnila již dvacátého Mezinárodního sportovního utkání
středoškoláků.

Zpracovala: Hana Dočekalová, OSH, tel. 564 602 337.
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D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením
přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem,
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy
Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy
Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy.
Za českou stranu byli na volební období let 2008–2012 (činnost byla ukončena zároveň se
skončením mandátu zastupitelstva kraje) do Stálé konference jmenováni: Jiří Běhounek
(hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina), Vladimír
Novotný (ČSSD), Pavel Šlechtický (KSČM), Ivo Rohovský (ODS), Václav Kodet (KDU-ČSL),
Josef Nedvěd (externí spolupracovník).
Za českou stranu byli na volební období let 2012–2016 do Stálé konference jmenováni: Jiří
Běhounek (hejtman kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina),
Vladimír Novotný (ČSSD), Milan Plodík (KSČM), Václav Kodet (KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (ODS),
Pavel Heřman (Pro Vysočinu), Jaroslav Maxmilián Kašparů (TOP 09 a starostové) a Josef
Nedvěd (externí spolupracovník).
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Nedvědová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail nedvedova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
Konkrétní výsledky spolupráce:
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PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽE
 Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – výměna střechy + nová fasáda, tímto

byla dokončena kompletní rekonstrukce školy (v předchozích letech zde proběhla
kompletní výměna oken a dveří v celé budově školy, demontáže stávajícího topení,
osazení nových radiátorů, instalace rozvodů v budově, osazení elektrokotlů, výměna a
posílení elektropřívodu do budovy školy, dobudování sociálního zázemí).
 Svaljava, Svaljavský okres – výměna oken na základní škole T. G. Masaryka.
 Skotarske, Volovecký okres – školské zařízení, oprava střechy a statické zajištění

budovy.
 Rodnykova Huta, Svaljavský okres – základní škola + školka – výměna oken a dveří.
 Užhorodská univerzita, město Užhorod, Užhorodský okres – výměna oken na části

univerzity.
 2 projekty s Fakultou mezinárodních vztahů Užhorodské univerzity – 1. Vybavení a

otevření kabinetu česko-ukrajinského partnerství, 2. Přednášky v oblasti veřejné správy
pro zástupce kraje/okresů/obcí v Zakarpatí.
 Lazeščyna, Rachivský okres – základní škola – Kraj Vysočina věnoval škole 3 hrací

soupravy stolního hokeje a Lazeščyna byla Uníí hráčů stolního hokeje (World table
hockey association) zapojena do mezinárodních turnajů v soutěžích stolního hokeje.
Díky turnajům v této soutěži mají děti ze školy možnost cestovat nejen v rámci vlastní
země, ale i do zahraničí, přičemž náklady hradí Unie hráčů.
PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI


Odborné stáže pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho
Domova pro seniory Proseč u Pošné).



Účast handicapovaných dětí ze Zakarpatí na olympiádě handicapovaných v ČR,
akci organizovala příspěvková organizace Kraje Vysočina ÚSP Křižanov).



Bohdan, Rachivský okres – rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ze sociálně
slabých rodin a pro sirotky.



Letní tábor pro sirotky a děti ze sociálně slabých rodin z Bohdanu na Vysočině.



Humanitární dar – 2 vyřazené PC pro centrum pomoci sirotků a sociálně slabým
v Bohdanu (Rachivský okres).



Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec pan Pavel Matoušek
zorganizoval humanitární pomoc (hračky, oblečení, lůžkoviny a další potřebné věci) pro
sociálně slabé a postižené v oblasti a zařízeních, které jsme společně s ukrajinskou
stranou vybrali a zajistili organizační stránku věci.



Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůžek
(v současné době čeká tento humanitární dar na převoz, který zajišťuje ukrajinská strana
s povolením ministerstva).

PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ


Lipovec, Chustský okres – ambulance všeobecné rodinné medicíny – provedení prací
k zajištění provozuschopnosti budovy (podlahy, okna, dveře, oprava střechy).

PROJEKTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU


Karpatská biosférická rezervace – oprava turistických odpočívadel.
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PROJEKTY V OBLASTI KULTURY


Mukačevo – hrad Palanok – účast na zahájení výstavy fotografií „Praha objektivem tajné
policie“ (organizoval Generální konzulát Lvov, téma výstavy připravil pražský Ústav pro
studium totalitních režimů)

PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU


Navázání spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.



Úspěšné proniknutí našich podnikatelů na ukrajinský trh (např. Pivovar Jihlava).

SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI


Podpis partnerské smlouvy mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou
polytechnickou v Jihlavě.



Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti, které zřizují Kraj
Vysočina a Zakarpatská oblast Ukrajiny – Domov pro seniory Proseč u Pošné + Domov
pro seniory ve Vynohradivu, dále Ústav pro mentálně postižené Těchobuz a Ústav pro
mentálně postižené ve Vilšanech.



Spolupráce mezi dětskými domovy – Dětský domov Jemnice + Dětský domov Mukačevo.



Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.



Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou. Účast ukrajinských studentů na
výstavě Bienále 2012 a následném sympoziu.



Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY


Byla podepsána partnerská smlouva mezi významnými městy obou regionů
Mukačevo + Pelhřimov.



Hledáme v Kraji Vysočina partnerskou obec na základě žádosti obce Něvycké a obce
Čop.

–

DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE


Úprava veřejného prostranství (část parku) v okolí památníku T. G. Masaryka
v Užhorodě. Konkrétně tyto úpravy: položení dlažby na hlavní přístupový chodník
k bustě T. G. M., zpevnění okolních cestiček, osazení laviček. Při realizaci tohoto
projektu spolupracovali Kraj Vysočina, Zakarpatská oblast Ukrajiny, dobročinný fond
ViZa, město Jihlava a město Užhorod.



Letní žurnalistická škola – účast ukrajinských studentů na odborných a praktických
seminářích zaměřených na žurnalistiku, které se každoročně konají v Kraji Vysočina.



Legionáři – spolupráce s Československou obcí legionářskou a údržba hřbitova padlých
českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.



Dar ve výši 50 tisíc Kč Československé obci legionářské na rekonstrukci a úpravu
hřbitova „Na Šachtě“ v Užhorodě.



Spolupráce s ambasádami – spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny
v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově.
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Návštěva Otce biskupa Milana Šášika na Vysočině (Milan Šášik je biskupem řeckokatolické církve v Zakarpatské oblasti Ukrajiny).



Návštěva velvyslance Ukrajiny v České republice pana Ivana Hrycaka na Vysočině
a uspořádání společného setkání pana velvyslance a zástupců kraje
s ukrajinskými krajany žijícími v Kraji Vysočina.



Cenu GRATIAS AGIT, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí, získala v roce 2012 paní Natália Tumarec
z Koločavy. Její nominaci podal hejtmana Kraje Vysočina pan Jiří Běhounek za podpory
velvyslance České republiky na Ukrajině pana Ivana Počucha.



Účast na oslavách státního svátku vzniku Československa 28. 10. v Užhorodě –
oslavy se zúčastnili také náměstek ministra zahraničních věcí a náměstek ministra
obrany.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY


Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského),
pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.

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 Nedvědová, OSH, tel. 564 602 152.

4. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu byla slavnostně otevřena v říjnu 2007, avšak prakticky
zahájila svoji činnost v lednu roku 2008. V letech 2008–2009 zastoupení fungovalo ve formě
stálé, tzn., že 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 Bruselu a dále se otevřít
spolupráci s mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo pozitivní roli Předsednictví ČR
v Radě EU v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných
kulturních akcí a pracovních setkání.
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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.
Od 1. července 2010 je nestálou zástupkyní Kraje Vysočina v Bruselu Martina Richtová Tomšů,
která současně pracuje na úseku zahraničních vztahů na oddělení vnějších vztahů odboru
sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina. 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.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se celoročně zaměřuje na sběr informací o aktuálním dění
v EU, o činnosti institucí EU a dalších regionů zastoupených v Bruselu. Soustřeďuje
a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších
programech finanční podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám. Získává
a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU. V této souvislosti na podzim
roku 2012 vypracovala kancelář Analýzu postoje evropské legislativy a evropských institucí ke
spalování odpadu.
Kancelář dále informuje evropské instituce o pozicích Kraje Vysočina v oblasti regionální politiky.
Prezentuje Kraj Vysočina, spolupracuje při pořádání prezentačních akcí organizovaných
společně s dalšími regionálními zastoupeními. Kancelář slouží k rozvoji spolupráce Kraje
Vysočina s dalšími evropskými regiony a významným způsobem se podílí na vytváření kontaktů
s různými subjekty působícími v Bruselu. Monitoruje a vyhledává partnery pro předkládání
evropských projektů. Navazuje kontakty, udržuje je a spolupracuje s regiony ČR a dalšími
regiony EU při prosazování společných zájmů (především v oblasti regionální politiky EU).
Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis regionálním i komunálním politikům
z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich jednáních v Bruselu, zajišťuje zázemí
pro jednání. Zabezpečuje technickou a administrativní pomoc dalším regionálním subjektům
z Kraje Vysočina.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese Rue du
Commerce 20/22, 1000 Brusel společně se zastoupením Dolního Rakouska v Bruselu.



Stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu nabídla v roce 2012 celkem tři tříměsíční stáže
studentům vysokých škol z celé České republiky. Stážisté v roce 2012 pocházeli
z Vysoké školy polytechnické Jihlava, z Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy
univerzity v Brně. Význam stážistů spočívá v zajištění kontinuity fungování kanceláře,
jelikož působí v kanceláři trvale.



Zapojení Kraje Vysočina v Bruselu do organizace Czech Street Party 2012
Dne 15. června 2012 se Kraj Vysočina zapojil do již šestého ročníku Czech Street Party,
kde měli návštěvníci možnost ochutnat regionální potraviny z Vysočiny a poslechnout si
české kapely rozličných hudebních stylů. Českou Street Party tradičně pořádají
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zastoupení českých institucí, krajů a firem v Bruselu a každým rokem ji navštíví tisíce lidí.
Jedná se o jedinečnou příležitost jak zaujmout širokou mezinárodní veřejnost a
prezentovat tak Českou republiku.


Vstup do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních aktérů
zodpovědných za zdravotní péči (European Regional and Local Health Authorities,
EUREGHA)
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. V současné
době jsou členy sdružení regiony ze Švédska, Anglie, Španělska, Dolního Rakouska,
Itálie, Belgie a Polska.

Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.
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