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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důleţitými 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, kterým 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;
 Důleţité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.
Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaţí o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněţ 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 moţné mít přehled o všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která
probíhá jiţ po své vlastní linii.

tel.: 564 602 125, fax: 564 602 421, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz

Odbor sekretariátu hejtmana připravil na začátku roku 2013 jiţ třetí sérii putovní výstavy
fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina, která je prezentovaná v krajem zřizovaných
nemocnicích. Všechny dosavadní výstavy jsou neustále vystavené ve veřejných prostorách
nemocnic. Výstava má pozitivní ohlas u klientů nemocnic a kladné reakce máme rovněţ od
nemocničního personálu. Dosavadní výstavy byly pozitivně přijaty a stále je aktuální hledání
cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských regionů Kraje Vysočina.
I z tohoto důvodu bude vytvořena další putovní výstava, která bude kolovat po krajských
nemocnicích, ovšem s odlišným zaměřením.
V roce 2013 byla zájemcům k dispozici Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
Studijního stipendia Kraje Vysočina, které dne 2. 10. 2012 schválila Rada Kraje Vysočina.
Účelem těchto pravidel je podpořit a motivovat ţáky 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 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. září 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 umoţňuje zúčastněným
krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního programu platného pro všechny zmíněné
strany.
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 proběhlo dne 20. listopadu 2013 v Českých Budějovicích.
První Pracovní program na roky 2004−2006 byl slavnostně podepsán v Českých Budějovicích
13. října 2004. Pracovní program na roky 2010−2013 byl podepsán hejtmany všech
zúčastněných krajů, za účasti velvyslankyně Rakouska Dr. Margot Klesitl-Löffler a velvyslance
České republiky ve Vídni RNDr. Jana Koukala dne 22. 10. 2009 v Brně.
V průběhu roku 2013 připravovali koordinátoři jednotlivých odborných pracovních skupin znění
nového Pracovního programu pro roky 2014–2017, koordinátorem prací se stal Kraj Vysočina.
Ve 4. čtvrtletí 2013 byl program projednán Koordinačním grémiem a schválen zastupitelstvy
jednotlivých krajů, aby mohl být slavnostně podepsán dne 16. ledna 2014 v Jihomoravském kraji
za účasti hejtmanů všech krajů a země Dolní Rakousko.

Spolupráce mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní
Rakousko v rámci Pracovního programu na roky 2010-2013
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
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Ve sledovaném období od zasedání Koordinačního grémia v Jihomoravském kraji (Znojmo) dne
17. října 2012 do zatím posledního zasedání Koordinačního grémia v Jihočeském kraji dne
20. listopadu 2013 se setkalo 12 skupin s výjimkou pracovní skupiny č. 5 Věda a výzkum –
setkání však jiţ bylo naplánováno a uskutečnilo se dne 16. prosince 2013 v Kraji Vysočina,
v Centru excelence Telč.
Četnost setkávání pracovních skupin pořádaných v jednotlivých krajích byla následující: v Kraji
Vysočina 4x, v Kraji Jihomoravském 3x, v Dolním Rakousku 2x, v Kraji Jihočeském 6x. Vícekrát
neţ jednou se sešla pouze skupina Vzdělávání, výchova, mládeţ, rodina, sport a to 3x
(5. prosince 2012, 13. května 2013, 14. říjen 2013).
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. Koordinátor skupiny upozorňuje, ţe
Kraj Vysočina nemá se spolkovou zemí Dolní Rakousko bohuţel společnou hranici a nemá
tedy ani ţádnou působnost v řešení hraničních vod - spolupráce ve skupině se tedy bude
realizovat především výměnou zkušeností.
Setkání pracovní skupiny se konalo dne 9. října 2013 v Jihlavě za účasti Z. Chláda, radního
pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast ţivotního prostředí. Témata
jednání byla následující: ochrana zdrojů podzemních a povrchových vod, sniţování
znečištění v povrchových vodách zejména obsahu ţivin, realizace opatření na Brněnské
údolní nádrţi, přechody pro ryby u malých vodních elektráren, jezů a ostatních staveb
vodních děl. Součástí setkání byla také exkurze na vodní dílo v Hubenově.

2.

Zemědělství a lesnictví: Na setkání v Kraji Vysočina dne 4. listopadu 2013 byly
prohloubeny stávající kontakty, došlo k další výměně zkušeností v oblasti agrárního sektoru,
se zaměřením především na půdoochranné technologie. Koordinátor doporučuje se
v budoucnu zaměřit také na problematiku lesnictví a myslivosti.
Setkání pracovní skupiny se 4. listopadu 2013 zúčastnili i zástupci Zemědělské školy
z Hollabrunnu z Dolního Rakouska a Zemědělské akademie v Humpolci. Bylo dohodnuto,
ţe v termínu 19. – 21. května 2014 se uskuteční exkurze do Kraje Vysočina pro cca
50 studentů ze zemědělské školy v Hollabrunnu. Navštíví Zemědělskou akademii
Humpolec, Školní statek Humpolec a další podniky v agrárním sektoru.

3.

Ochrana přírody a ţivotního prostředí: Přínosem je výměna informací o postupech
a činnostech v jednotlivých regionech. Koordinátoři si budou vyměňovat informace
o připravovaných či navrhovaných projektech na setkání čtyř regionů.

4.

Hospodářství: Přínosem této pracovní skupiny je podle zodpovědné koordinátorky shoda
nad tématy pro další spolupráci v rámci Pracovního programu na roky 2014-2017.

5.

Věda: Setkání se uskutečnilo 16. prosince 2013 v Telči, součástí bylo představení Centra
excelence Telč (pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České
republiky), Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, apod.
V roce 2013 se podařilo ORR iniciovat 2 projekty v oblasti vědy, výzkumů a inovací, jejichţ
nositelem je Centrum excelence Telč (CET) a to projekt Nanolith („Nanolith“ – „Pouţití
nanomateriálů pro konzervaci historických objektů z litavského vápence - zavedení
a optimalizace inovativních konzervačních technologií“), který je realizován od 1. července
2013 a další projekt, které byl schválenna Monitorovacím výboru OP AT-CZ v listopadu
2013. Partnery v těchto projektech jsou např. Univerzita Vídeň nebo Dunajská Univerzita
Krems.
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6. Turistický ruch: Skupina úspěšně definovala prioritní témata pro další spolupráci v rámci
Pracovního programu 2014-2017.
7.

Zdravotnictví: V tuto chvíli nejsou sice naplánovány konkrétní termíny jednání, které by se
věnovaly programu moţné spolupráce, ale probíhaly jednání na téma ESÚS (Evropské
seskupení pro územní spolupráci). DR mělo v úmyslu sdruţovat regiony a dlouhodobě
společně s ostatními regiony rozvíjet sluţby v oblasti zdravotnictví a sociální péče.
Cílem bylo řešit problémy v oblasti zdravotnictví v dlouhodobém horizontu v rámci
dlouhodobé spolupráce (ne pouze krátkodobé projekty). V roce 2013 se konala tři pracovní
jednání (9. září v Laa an der Thaya, 4. listopadu ve Friedesbachu, 9. prosince v St. Pölten)
Dle vedoucí odboru zdravotnictví S. Měrtlové zaujal Kraj Vysočina stanovisko, ţe
v současné době je dostačující spolupráce moţná formou jednotlivých projektů, zřízení
kanceláře či ESÚS nevidí kraj v tuto chvíli jako nezbytné. Ke spolupráci mimo projekty lze
vyuţít právě pracovní skupinu č. 7 pracující na základě Dohody o spolupráci mezi kraji
Jihomoravským, Jihočeským, Vysočinou a Dolním Rakouskem.

8. Ochrana před katastrofami: Setkání skupiny se konalo 18. června 2013 v Jihomoravském
kraji formou semináře s názvem "Bezpečný kraj 2013". Účastníci měli moţnost se seznámit
s výsledky celostátního cvičení Jaderné elektrárny Dukovany s názvem "Zóna 2013".
Cvičení orgánů krizového řízení vybraných ústředních správních úřadů, Kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje pod názvem „ZÓNA 2013“(ve dnech 26. - 28. března 2013)
se zúčastnili rovněţ zástupci Země Dolní Rakousko z Oddělení poţární a civilní ochrany DR
a také člen Svazu hasičů Dolního Rakouska.
Dne 28. listopadu 2013 se v Centru protipoţární a civilní obrany a ochrany před
katastrofami, které sídlí v Dolnorakouské zemské hasičské škole v Tullnu, uskutečnilo
zasedání pro odborníky z oblasti ochrany před katastrofami, kteří se zabývají bezpečností
v případě krizí a katastrof na téma „EVAKUACE“. J. Murárik, vedoucí Oddělení krizového
řízení a bezpečnosti na zasedání přednášel na téma „Evakuace nepohyblivých pacientů
z nemocničních zařízení a domovů pro seniory“. Za Kraj Vysočina se dále zúčastnili
zástupci Zdravotnické záchranné sluţby, Hasičského záchranného sboru a Policie ČR).
9.

Doprava: Skupina se setkala 6. května 2013 v Českých Budějovicích. V současné době
realizuje skupina společný projekt „Dosaţitelnost spojuje/Erreichbarkeit verbindet“ a v rámci
přeshraniční spolupráce byly ke konci roku 2013 schváleny dva nové projekty „JemniceDobrá voda 2/408“ a „Analýza potenciálu přeshraniční veřejné dopravy“ (ve spolupráci také
s Horním Rakouskem, Kordis JMK a.s., Jicord s.r.o., Leadpartnerem je DR), financované
z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika
2007 – 2013.

10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Skupina se setkala 3. května 2013 v Jihočeském kraji v ČB. Velkým přínosem je vyuţití
některých zkušeností od kolegů z Dolního Rakouska v územním plánování v Kraji Vysočina.
Zejména jde o řešení problematiky úbytku obyvatelstva v některých částech území,
potenciály území a dopravní dostupnost.
Dalším přínosem je, ţe Kraj Vysočina je povaţován za strategického partnera v rámci
projektu ERRAM (Prostorová analýza dostupnosti území pomocí rastrového modelu Vypracování společného atlasu lokalit pro hraniční region) a bude moci vyuţívat určitých
výstupů z tohoto projektu.
11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony: Skupina se setkala
3. května 2013 v Českých Budějovicích v Jihočeském kraji. Koordinátor skupiny vidí jako
přínosy:
- Stále se zlepšující koordinace práce regionálních subjektů z Dolního Rakouska, Kraje
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Vysočina a krajů Jihomoravského a Jihočeského vyplývající z administrace OP EÚS
Rakousko-ČR. Především při konzultování projektů přeshraniční spolupráce, která se
projevují ve zvýšení kvality předkládaných projektových záměrů.
- Fungující komunikace s implementačními orgány OP, revize nových dokumentů,
informování se o aktuálním vývoji v OP EÚS Rakousko-ČR, řešení aktuálních problémů,
diskuse, dobrá spolupráce při postupné přípravě na další programové období 2014-2020.
- Koordinace přípravy projektových záměrů v OP AT-CZ a aktivit partnerů v rámci projektu
RECOM CZ-AT.
12. Kultura: Skupina se sešla 24. června 2013 v Jihočeském kraji. Díky této skupině bylo
moţné, aby se do projektu Porta culturae zapojily všechny čtyři regiony. Projekt Porta
Culturae výrazným způsobem napomohl česko-rakouské kulturní výměně na Vysočině,
v Jihočeském a Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku. Projekt byl prodlouţen
do 30. června 2014.
13. Vzdělávání, výchova, mládeţ, rodina, sport: Skupina se setkala 3x a dlouhodobě
podporuje studenty, kteří se učí německy a jsou úspěšní v nejrůznějších soutěţích. Např.
výherci krajského kola olympiády se zdarma mohou zúčastnit tzv. Jugendcampu –
týdenního mezinárodního pobytu pro studenty SŠ – v Tullnu, v Dolním Rakousku. V roce
2013 získal tento formát akce novou podobu, zaměřuje se totiţ na jedno konkrétní téma.
V roce 2013 to byla „Nová média“, studenti vytvořili např. elektronickou knihu. Příští rok by
měl Jugendcamp pořádat Kraj Vysočina. Skupina si předává zkušenosti z různých oblastí
vzdělávání a výchovy mládeţe.
Aktualizaci kontaktů na odpovědné koordinátory společného Pracovního programu si vzal
na starost Kraj Vysočina. Aktuální kontakty na koordinátory jednotlivých pracovních skupin jsou
k dispozici na stránkách Kraje Vysočina na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/dolnirakousko.
V případě pochybností byl koordinačním grémiem ustanoven rotační systém pro organizování
setkání, jehoţ pořadí je: Dolní Rakousko – Jihočeský kraj – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina.

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. dubna 2008 – 31. března 2015.
Projekt je zaměřený na kooperaci organizací na krajské úrovni, které 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.
Průběţně probíhá poskytování individuálních konzultací všem subjektům se zájmem
o přeshraniční spolupráci, koordinace poradenství s regionálními subjekty v dalších regionech
OP AT-CZ a organizace kulatých stolů při přípravě přeshraničních projektů.
 Technická pomoc Vysočina – Technická pomoc OP Rakousko – Česká republika 2007–
2013 v Kraji Vysočina (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. července 2008 – 31. května 2015
Projekt „Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká
republika 2007–2013 v Kraji Vysočina“, v jehoţ 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 –
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Česká republika (dále jen OP AT-CZ) na území Kraje Vysočina. Stejné projekty jsou
realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský
a Jihomoravský kraj). Cílem projektu je maximální počet kvalitních projektů předloţených
v rámci OP AT-CZ.
 Partnerství Rakousko – Česká republika ve Středoevropském regionu PRO 2013+
(Partner AT-CZ PRO 2013+) (administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2011 – 31. prosince 2013
Strategický projekt zemí Vídně, Dolního Rakouska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina
byl schválen v prosinci 2010. Stěţejními body projektu je příprava na další programové
období 2014–2020 v přeshraniční spolupráci. Došlo ke zmapování přeshraničních vazeb,
zjištění potenciálů spolupráce a stanovení společných témat regionálního rozvoje
přeshraničního území na základě potřeb regionů. Výstupy jsou vyuţívány k přípravě OP ATCZ 2014 – 2020.
 Porta culturae (administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod)
Doba realizace: 1. ledna 2011 – 30. června 2014
Projekt s cílem přiblíţit 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.
 KID CZ-A – Kulturní krajiny a identity podél rakousko-českých hranic – 60 let EU
(administrace odborem sekretariátu hejtmana)
Doba realizace: 15. května 2011 – 31. prosince 2013
Těţištěm 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 – kaţdý rok v srpnu je připravován pětidenní
program pro cca 100 dětí převáţně z Vysočiny a Waldviertlu ve věku 11–15 let. Program
probíhá převáţně v Raabs/Thaya, jeden den se vţdy uskutečňuje na Vysočině.
 SJP – 3 – Severojiţní propojení Kraje Vysočina – 3 (administrace odborem dopravy
a silničního hospodářství)
Doba realizace: 14. ledna 2011 – 31. prosince 2013
Realizace aktivit obsaţených 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 Severojiţního propojení Kraje Vysočina je významnou spojnicí
výše uvedených regionů. Tvoří ji několik navazujících komunikací, které procházejí
postupnou modernizací. Díky tomuto projektu bude realizována kvalitní projektová příprava,
která je předpokladem budoucího efektivního vyuţití veřejných zdrojů na konkrétní stavby.
 EDU.ECO.NET – Síť pro společný hospodářský a pracovní prostor RakouskoČesko
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. června 2011 – 31. prosince 2013
Hlavním cílem projektu je příprava ţáků, mladistvých a učitelů na nové poţadavky 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,

Číslo stránky

6

hospodářsky orientované a s ohledem na profesní kariéry mladistvých. Partnery projektu jsou
p. o. Vysočina Education, NÖ Landesakademie a Pädagogische Hochschule. für
Niederösterreich.
 Dosaţitelnost 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)
Doba realizace: 19. srpna 2011 – 31. prosince 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 ţivota, ekonomika, cestovní ruch aj.).
Výsledkem studie jsou 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. říjen 2011 – 31. březen 2014
Přeshraniční projekt v oblasti zdravotnictví a jeho rozvoje. Jeho cílem je umoţnit lepší
vynakládání finančních zdrojů obou zemí vyuţitím 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 byla provedena analýza současného stavu a poté hledána
společná řešení a postupy.
Partneři: Dolní Rakousko, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina.
 UMBESA – Udrţitelný jídelníček – realizace udrţitelnosti ve stravovacích zařízeních za
zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě
připravovaných jídel
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – SŠOS Jihlava)
Doba realizace: 1. červen 2012 – 31. prosinec 2014
Obecným cílem projektu je tvorba sítí za účelem implementace udrţitelných 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 pouţívání ekologických, regionálních a sezónních potravin
a čerstvě připravovaných jídel. Partnerem projektu za Kraj Vysočina je Střední škola obchodu
a sluţeb Jihlava.
 EDM konkret – Evropský region Dunaj-Vltava konkrétně (administrováno odborem
regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. duben 2012 – 31. červenec 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 moţné 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 z platforem znalostí
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by měly být vyvinuty první klíčové projekty, aby bylo moţné představit lidem a politické sféře
přidanou hodnotu kooperace ERDV.
 IB – KSP – Interkulturní vzdělávání dětí, ţáků a pedagogů (administrováno příspěvkovou
organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. září 2012 – 31. srpna 2014
Projekt je zaloţen 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.
 Harmonizace/Harmonisierung – Harmonizace při opatrování dětí (administrováno
odborem sociálních věcí)
Doba realizace: 1. červenec 2012 – 30. června 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 můţe být péče o děti efektivně realizována, bude
vytvořen webový portál, který bude obsahovat veškeré informace o sluţbách 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. července 2012 – 30. září 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 ţivota seniorské generace (55+) ve
specifických podmínkách partnerských regionů.
 Angaţovanci - Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních
občanů do rozvoje regionu (administrováno odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2013 – 31. prosince 2014
Projekt si klade za cíl zvýšit angaţovanost občanů Kraje Vysočina a Dolního Rakouska
prostřednictvím konkrétních akcí a také zvýšení kvality realizace Místní agendy 21
v jednotlivých municipalitách. V rámci projektu jsou organizovány také přeshraniční akce jako
Skutek roku, Klimatour – ekologická štafeta a společné vzdělávání mládeţe zaměřené na
posílení sounáleţitosti s místem, kde ţijí a zapojování do komunitního rozvoje.
 II/406 Telč - průtah (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 18. prosince 2012 – 31. prosince 2014
V rámci projektu bude modernizován úsek silnice II/406 procházející městem Telč směrem
k rakouským hranicím o celkové délce 1316 metrů. Jedná se o komunikaci zajišťující spojení
Kraje Vysočina a Dolního Rakouska přes hraniční přechod Slavonice/Fratres. Cílem této
modernizace je zlepšení stavu vozovky, který je naprosto nevyhovující, a také s tím spojené
zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů i motoristů. Budou vybudovány dvě kruhové křiţovatky
a zřízeny přechody pro chodce.
 ÖV AT-CZ – Analýza potenciálu přeshraniční veřejné dopravy (administrováno odborem
dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 15. října 2013 – 31. prosince 2014
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Hlavním milníkem tohoto projektu je zhotovení analýzy potenciálu pro příhraniční prostor
České republiky a Rakouska za účelem cílené identifikace přeshraničních spojů veřejné
dopravy zohledňujících poptávku v regionu. Analyzovány budou potenciální přeshraniční
dopravní proudy z hlediska různých druhů dopravy (dojíţdění do zaměstnání, do
vzdělávacích zařízení, cestovní ruch) na území českých krajů - Jihomoravský, Jihočeský
a Kraj Vysočina a zemí Dolního a Horního Rakouska na sever od Dunaje.
 Handicap Fit – zkvalitnění pobytových sociálních sluţeb pro handicapované
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Domov důchodců Ţdírec)
Doba realizace: 1. listopadu 2013 – 31. prosince 2014
Během projektu budou v prostorách Domova důchodců Ţdírec realizovány prvky podle
Memory konceptu z dolnorakouských zařízení specializujících se na práci s osobami trpícími
Alzheimerovou chorobou. Vnitřní prostory budou vybaveny prvky pro Memory koridory, park
před budovou bude navrţen a vybaven podle konceptu Memory garden. Domov důchodců
Ţdírec se stane prvním zařízením vyuţívajícím tyto prvky v ČR a Alzheimer centrem pro Kraj
Vysočina. Terapeuti z Dolního Rakouska se budou na Vysočině školit v Arteterapii – práci
s hlínou pro handicapované.
 II/406 Jemnice – Dobrá Voda (administrováno odborem dopravy a silničního hospodářství)
Doba realizace: 10. prosince 2013–31.prosince 2014
Cílem projektu je rekonstrukce úseku komunikace II/408 v úseku Jemnice - Dobrá Voda
v délce 4438 metrů. Modernizací této komunikace dojde ke zlepšení regionální dopravní
infrastruktury. Zlepší se také propojení příhraničních regionů s napojením na oblasti
s rozvinutou dopravní infrastrukturou a na nadřazenou síť (silnice I/38) a tím i podmínky pro
mobilitu osob a zboţí. Dalším z cílů je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
pro motoristy a cyklisty, kteří vyhledávají významné cíle v dotčených regionech.

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 2013 řada aktivit. Například přednáška
pro veřejnost na téma "Přejmenování místních jmen německých obcí po roce 1945 v ČR“
(15. května 2013), či tzv. „Den na hranici“ pro ţáky ZŠ Moravské Budějovice a Volksschule
Langau (19. června 2013).
Mezi úspěšné akce patřila jako jiţ tradičně Mladá univerzita Waldviertel, která se v roce
2013 konala jiţ po páté a týdenního pobytu pro české a rakouské děti ve věku 11–15 let se
v termínu 5.- 9. srpna 2013 zúčastnilo 112 dětí. V rámci tradičního „Dne na Vysočině“ děti
navštívily město Telč, kde pro ně byl připraven pestrý celodenní program (dopoledne
3 přednášky, odpoledne 7 workshopů v Telči a okolí).
V letech 2009 - 2013 absolvovalo Mladou univerzitu celkem 523 českých a rakouských
účastníků.



Realizace projektu Porta culturae
Mezi výrazné aktivity společného projektu česko-rakouských příhraničních regionů
(Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní
Rakousko) v oblasti kultury, umělecké tvorby, muzejní a galerijní práce, realizované v roce
2013 v Kraji Vysočina patří:
Přeshraniční výstavy:
- Výstava děl z česko-rakouského Sklářského sympozia Vysočina 2012 – 21. 2. – 7. 4.
2013, Jihlava; připravila Horácká galerie v Novém Městě na Moravě ve spolupráci s OGV;
výstava se v období 25. 6 – 30. 9. 2013 prezentovala ve Vimperském muzeu, kde byla tato
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výstava doplněna o díla vzniklá v rámci česko-rakouského sklářského workshopu.
- Česká a rakouská ilustrační tvorba – výstava prezentující současnou ilustrační tvorbu
z České republiky a Republiky Rakousko; 18. 10. – 27. 11. 2013, Havlíčkův Brod, připravila
Galerie výtvarného umění v H. Brodě; výstava se v období 12. 12. 2013 – 12. 1. 2014
prezentovala v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.
- Archeologie na hranicích - výstava mapující pravěké aţ raně novověké dějiny Jiţních
Čech, Vysočiny, Jiţní Moravy a Dolního Rakouska; 28. 6. – 25. 8. 2013, Jihlava, připravilo
Muzeum Vysočiny Jihlava.
- Historické mapy Českého království – 1. 5. – 29. 9. 2013, Muzeum řemesel Moravské
Budějovice; výstavu připravilo Regionální muzeum v Č. Krumlově, předchozí prezentace
v rakouských obcích (např. Pulkau)
Česko-rakouské odborné konference:
- Mezinárodní konference Češi a Němci na Vysočině – v Havlíčkově Brodě se ve dnech 24.
- 26. dubna uskutečnila konference, která se zaměřila na téma dlouhodobého souţití mezi
Čechy a Němci a jejich vzájemné vztahy v průběhu česko-německo-rakouských dějin. Na
organizaci tohoto setkání odborníků z oblasti historie se podílelo Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod ve spolupráci s Moravským zemským archivem, pobočkou Jihlava
a Havlíčkův Brod, Kulturvernetzung Niederösterreich a partneři z Jihočeského
a Jihomoravského kraje.
- Mezinárodní seminář Etnografická terénní práce – 22. – 24. 5. 2013, Muzeum řemesel
Moravské Budějovice; cílem semináře bylo setkání odborníků věnujících se výzkumu
etnografických jevů v terénu a vzájemné sdílení zkušeností z praktické etnografie, součástí
semináře byla i exkurze do největšího dolnorakouského muzea v přírodě Museumsdorf
Niedersulz; seminář připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč.
Ţivá kultura:
- Jazzový most: 7. - 23.6.2013 - třetí ročník cyklu Jazzový most – 6 koncertů (Polná,
Havlíčkův Brod, Ţirovnice, Moravské Budějovice, Třešť), prezentována vţdy jedna
dolnorakouská a jedna vysočinská jazzová kapala
- Noc v muzeu, Noc v galerii: zpřístupněno 7 muzejních a galerijních institucí (17.5.2013,
24.5.2013, 31.5.2013, 22.6.2013), v rámci doprovodného programu prezentována kultura
z příhraničních česko-rakouských regionů
Autorské čtení:
- jihomoravský autor M. Palla (2 autorská čtení – 8. 10. Třebíč, 10. 10. Havlíčkův Brod)
Scénické čtení:
- jihočeský autor J. Cempírek (3 scénická čtení – 6. 11. 2013 Třebíč, Moravské Budějovice,
7. 11. 2013 Ţďár nad Sázavou)
Odborné exkurze:
- Edukace v dolnorakouských kulturních institucí – 9. 1. 2013 (Krems an der Donau/
St. Pölten)
- Dolnorakouská muzejní noc 2013 – 5. 10. 2013 (Waidhofen an der Thaya / Tulln / Wien /
Strasshof)
- Dolnorakouská zemská výstava -7. 5. 2013
- Hornorakouská zemská výstava – 31. 10. 2013
Dny otevřených ateliérů 2013 – realizace třetího ročníku této akce dle dolnorakouského
modelu na Vysočině (5. – 6. 10. 2013); poprvé stejně jako v NÖ byly DOA zahájeny formou
zahajovacího pořadu na Krajském úřadě Kraje Vysočina. Uskutečněny exkurze pro umělce
z Vysočiny do partnerských regionů na jejich DOA – do JmK, JčK a do NÖ
Databanka kulturních subjektů – finalizace regionální databanky a příprava na její
propojení s ostatními příhraničními regiony.
Návštěva partnerských akcí a zajištění účastníků z Vysočiny:
edukační seminář "Edukační činnost v oblasti kultury a umění v dolnorakouských kulturních
provozech (Krems/Donau, St.Pölten, 9.1.2013), konference Archeologická prospekce
a nedestruktivní archeologie (J.Hradec, 6.-7.3.2013), seminář "Muzejní a galerijní noci
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v České republice a Dolních Rakousku – přeshraniční porovnání" (Písek, 19.-20.3.2013),
diskuzní pořad "Nepřející sousedé" (Brno, 17.4.2013), sympozium "Zpřístupnění muzejních
sbírek nedospělým a handicapovaným" (Znojmo, 6.-7.5.2013), národní zahájení festivalu
muzejních nocí (Jindřichův Hradec, 17.5.2013), galerijní noc v Alšově jihočeské galerii
(8.6.2013, Hluboká nad Vltavou), seminář Vzdělávací projekty v Alšově jihočeské galerii
(12.-13.6.2013, České Budějovice), sklářský workshop (21.-22.6.2013, Vimperk),
fotoworkshop (Český Krumlov, 26. – 30. 8. 2013), seminář Je betlémářství stále ţivé II?
(J.Hradec, 14. – 16. 11. 2013)
 Realizace projektu „Aktivní seniorská politika Vysočina – Dolní Rakousko“
V rámci tohoto projektu proběhla v roce 2013 celý řada aktivit, z nichţ lze zejména uvést:
o Účast na konferenci „Rodina jako cílová skupina v ekonomice“ – dne 25. ledna 2013 se
radní Kraje Vysočina Petr Krčál a vedoucí odboru sociálních věcí V. Švarcová v hlavním
městě Dolního Rakouska St. Pöltenu zúčastnili partnerské schůzky za Kraj Vysočina v
rámci projektu Senior plus a vystoupili na konferenci „Rodina jako cílová skupina v
ekonomice“.
o Konání 1. společné konference k seniorské politice s názvem Aktivní seniorská politika v
kontextu přeshraniční spolupráce. Tato konference se konala 5. 6. 2013 v prostorách
kongresového sálu Krajského úřadu a hostila na 140 účastníků. Konference byla
zaměřena na komplexní pojetí většiny aspektů seniorské politiky. Mezi nosná témata
konference patřila česko-rakouská komparace opatření cílených na seniorskou populaci,
Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 aţ 2017, vzdělávání
seniorů, bezpečnost seniorů, a také lidská práva a kvalita ţivota u této skupiny obyvatel.
o Spuštění systému výhod pro seniory, budování základní sítě poskytovatelů výhod na
Vysočině, průběţné aktivity týkající se provozování kontaktního centra a Senior Pointu,
vydání 1. edice časopisu pro seniory
o Setkávání s projektovými partnery z Dolního Rakouska a přenos know-how,
shromaţďování zkušeností a dostupných informací ke zpracování koncepce aktivní
seniorské politiky kraje
o Progresivní propagace projektu - marketingové akce (např. oslavy svátku seniorů) a
publicitní opatření
o Síťové setkání - jednodenní odborná exkurze do Dolního Rakouska: dne 26. 9. 2013 byla
realizována odborná exkurze určená pro zástupce neziskových organizací, místních
samospráv a poskytovatele sociálních sluţeb do zařízení sociální péče v
dolnorakouském Eggenburgu. V rámci odborného programu se účastníci seznámili se
systémem sociální péče v Dolním Rakousku, organizací práce v místním domově pro
seniory a prohlédli si zařízení Landespflegeheim Eggenburg. Získané poznatky a dobrou
praxi povaţujeme za významné zdroje pro připravovanou koncepci seniorské politiky.
o Exkurze dolnorakouských studentů seniorské akademie - V rámci projektu Senior plus se
dne 16. 10. 2013 uskutečnilo další setkání partnerů z Dolního Rakouska a Kraje
Vysočina spojené s návštěvou měst Telč a Jihlava. Program setkání byl propojen s
pátým vzdělávacím modulem seniorské univerzity Dolního Rakouska na IMC FH Krems,
při kterém dolnorakouští senioři navštívili například ukázkovou lekci arteterapie na
Vysoké školy polytechnické Jihlava a rovněţ kulturní památky a zajímavosti v Kraji
Vysočina


Výstava „Krajina Vysočiny“- 9. ledna 2013 se v prostorách Ausstellungsbrücke
v St. Pöltenu uskutečnila vernisáţ, která zahájila výstavu děl 15 umělců, kteří mají osobní
vazby ke Kraji Vysočina. Na její přípravě se spolupodílely hned tři krajské galerie, konkrétně
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a
Horácká galerie z Nového města na Moravě. Výstavu zahajoval hejtman Jiří Běhounek a
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zástupce hejtmana země Dolní Rakousko Wolfgang Sobotka. Výstava byla pro veřejnost
přístupná od 9. ledna do 27. ledna 2013.


Předání certifikátů o účasti na semináři „Výběr budoucího povolání“ v rámci projektu
EDU.REGION – dne 5. dubna 2013 obdrţelo v rakouském městě Hardegg celkem 32 ţáků
základních škol z Kraje Vysočina a Dolního Rakouska certifikát o absolvování semináře na
téma „Výběr budoucího povolání“. Cílem semináře bylo seznámit ţáky se společným
pracovním a hospodářským prostorem země Dolní Rakousko a Kraje Vysočina a umoţnit
jim, aby získali informace, které jim pomohou při výběru budoucího povolání. Navštívili
například mimo jiné firmu Sonnentor GmbH ve městě Schrems, která se zabývá produkcí
biopotravin. V Kraji Vysočina si prohlédli mimo jiné třebíčskou firmu TTS, která se soustředí
na obnovitelné zdroje pro výrobu tepla. Certifikáty předávala radní pro sociální záleţitosti,
práci, rodinu a evropskou regionální politiku Barbara Schwarz a vedoucí Oddělení vnějších
vztahů Krajského úřadu Kraje Vysočina Ladislav Seidl. Českého projektového partnera
zastupoval Roman Křivánek, ředitel Vysočina Education.



Dolnorakouská zemská výstava 2013 „Chléb a víno“
Dne 26. dubna se v Dolním Rakousku za účasti radní pro kulturu M. Kruţíkové uskutečnilo
slavnostní zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2013 na téma „Chléb a víno“. Výstava
se konala od 27. dubna do 3. listopadu 2013. Expozice byly umístěny na dvou místech:
v Asparnu an der Zaya - pěstování, sklízení a zpracování obilí a v Poysdorfu – pěstování,
sklízení a zpracování vína.
Návštěva Dolnorakouské zemské výstavy 2013 – dne 19. července 2013 se uskutečnila
celodenní návštěva Dolnorakouské zemské výstavy - zástupci Kraje Vysočina, města
Jihlavy a příspěvkových organizací z oblasti kultury a cestovního ruchu navštívili obě
výstavní místa. Cesta byla také příleţitostí k neformálnímu setkání zástupců nejrůznějších
kulturních organizací z Kraje Vysočina.



Výstava „Neznámá moderna z ČR a střední Evropy“ – v termínu od 5. července 2013 do
3. listopadu 2013 se v Zemském muzeu v St. Pöltenu uskutečnila výstava „Neznámá
moderna z ČR a střední Evropy/Unbekannte Moderne aus Tschechien und Mitteleuropa“
s podtitulem „mistrovská díla ze sbírky Patrika Šimona“ v Landesmuseum Niederösterreich.
V Rakousku byl poprvé představen výběr mistrovských děl z období od symbolismu, secese
a expresionismu. Vedle děl známých umělců jako je František Kupka budou k vidění
například také díla Emila Orlika, Julese Pascina, Josefa Váchala, Richarda Teschnera a
Františka Koblihy. Kurátorský dohled nad výstavou převzali ředitel Landesmusea
Niederösterreich Carl Aigner a majitel sbírky Patrik Šimon.



Návštěva zástupců oddělení kultury země Dolní Rakousko v Kraji Vysočina se
zaměřením na instituce poskytující památkovou péči – ve dnech 14. -15. května 2013
navštívil vedoucí oddělení umění a kultury H. Dikowitsch a správce sbírek Země Dolní
Rakousko A. Laussegger. V průběhu návštěvy shlédli vybrané krajské sbírkotvorné instituce
a seznámili se s rozsahem jejich činností. Navštívili například Centrum excelence v Telči,
kde se setkali s ředitelem centra Prof. M. Drdáckým, či si prohlédli výstavní expozice
rekonstruovaných prostor Muzea Vysočiny v Třebíči.



Mezinárodní odborná konference zahradní terapie, Tulln – ve dnech 24.- 25. května
2013 se v Tullnu uskutečnila Mezinárodní odborná konference zahradní terapie. Součástí
konference byla prohlídka terapeutických ukázkových zahrad, nebo návštěva
terapeutického centra v Ybbs an der Donau. Druhý den konference byl věnován sérii
přednášek na téma zahradní terapie, na které prezentovali příspěvky odborníci z USA,
Švýcarska, Rakouska a České republiky.
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Konference se konala v rámci projektu „Zahradní terapie – sociální zapojení a inkluze
prostřednictvím zahradně-terapeutických opatření a aktivizací“, který je financován
z prostředků programu EU Evropské územní spolupráce Rakousko – Česká republika 20072013. Cílem projektu je upozornit veřejnost na téma zahradní terapie a budovat
infrastrukturu, ze které budou profitovat obě země. Kraj Vysočina zastupuje v projektu
organizace Chaloupky o.p.s.


Návštěva správního okrsku Waidhofen an der Thaya – dne 28. května 2013 navštívil
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a zástupci OVV správní okres Waidhofen an der
Thaya. Krajská delegace se setkala mimo jiné se se starostou města Raabs an der Thaya
R. Mayerem. Historik P. Lessiak z Institutu Ludwiga Boltzmanna pro výzkum následků válek
představil náplň a výsledky pracovní činnosti instituce, jejíţ pobočku v Raabsu vede.
Návštěva se uskutečnila recipročně na pozvání hejtmana okrsku F. Kemetmüllera, který
Kraj Vysočina navštívil v listopadu 2011.



Interkulturní trénink pro aktéry/aktérky z příhraničního regionu Rakousko-Česká
republika – 13. června 2013 se uskutečnil v Gerasu (DR) v rámci projektu RECOM
interkulturní trénink pro aktéry z příhraničních regionů Rakouska a ČR, kteří realizují se
zahraničními partnery projekty. Součástí semináře byly informace o interkulturních rozdílech
v rámci obou zemí, konflikty, které v důsledku těchto drobných odlišností ve zvyklostech
obou zemí mohou vzniknout a dozvěděli se, jak lépe komunikovat a spolupracovat. Za Kraj
Vysočina se zúčastnili zástupci OSH, ORR a Odboru dopravy a silničního hospodářství.



Účast zástupců rakouského Červeného kříţe na „Soutěţi první pomoci“ – v Mladých
Bříštích se ve dnech 19. - 20. června 2013 uskutečnil jiţ 19. ročník celostátní soutěţe
středních zdravotnických škol s mezinárodní účastí zdravotnických škol z ČR, SR,
Německa, zúčastnili se také zástupci Červeného kříţe z Rakouska.
Soutěţní druţstva poskytují první pomoc zraněným v reálném přírodním prostředí. Cílem
akce je výměna zkušeností mezi vyučujícími, ţáky, pracovníky Červeného kříţe
a pracovníky ZZS v oblasti první pomoci, rozvoj spolupráce v rámci zemí EU v oblasti první
pomoci a prevence úrazů a také rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce.



Příspěvek do odborného časopisu Denkmalpflege in NÖ – Oddělení vnějších vztahů
zprostředkovalo
publikování
článku
v odborném
časopise
Denkmalpflege
in
Niederösterreich (Památková péče v Dolním Rakousku), který se v čísle 49 věnoval tématu
„Papír a knihy“. Do rubriky „pohled přes hranice“ připravila ředitelka Státního okresního
archivu Jihlava PhDr. Renata Pisková článek s názvem „Misál Jihlavský“, který popisuje
rozsáhlé restaurování středověkého misálu z 2. pol. 14. století ze sbírek Státního okresního
archivu v Jihlavě. Časopis Denkmalpflege in Niederösterreich vydává Úřad Dolnorakouské
zemské vlády, Odbor umění a kultury.



Vystoupení rakouského muţského pěveckého sboru „Männerchor der Kärtner in
Wien“ – dne 15. června 2013 vystoupil v rámci festivalu Hudba tisíců – Mahler Jihlava 2013
v prostorách Gotického sálu jihlavské radnice muţský pěvecký sbor „Männerchor
der Kärtner in Wien“. Členové sboru pocházejí z Korutan (na jihu Rakouska leţící spolková
země), kteří pracují a ţijí ve Vídni, resp. v Dolním Rakousku. Koncert vidělo cca. 85 diváků.



Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Systém financování výstavby, modernizace a
údrţby silniční sítě, ASFINAG – Dne 29. srpna 2013 se uskutečnila cesta ředitele Sekce
pro rozvoj regionu M. Černého, zástupců Odboru dopravy a silničního hospodářství
a Krajské správy a údrţby silnic Vysočiny do společnosti ASFINAG, která zajišťuje provoz
a údrţbu sítě dálnic a rychlostních silnic v Rakousku. Hlavním tématem cesty bylo získání
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informací o fungování financování výstavby, modernizace a údrţby rakouské silniční sítě,
konkrétně dálnic a rychlostních silnic první třídy, které by bylo moţné vyuţít pro návrh řešení
rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury v Kraji Vysočina. Společnost zaměstnává zhruba
2670 zaměstnanců a provozuje silniční síť v délce 2178 km.


Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Systém financování výstavby, modernizace a
údrţby silniční sítě, cestmistrovství Raabs an der Thaya - dne 2. října 2013
se uskutečnila cesta ředitele Sekce pro rozvoj regionu M. Černého a zástupců Odboru
dopravy a silničního hospodářství do Dolního Rakouska, která se týkala výměny informací
v oblasti financování výstavby, modernizace a údrţby rakouské silniční sítě, konkrétně silnic
2. a 3. třídy.



Účast na Výroční konferenci EÚS AT-CZ 2013 – dne 19. září 2013 se v Evropském domě
v Praze uskutečnila Výroční konference Evropské územní spolupráce Rakousko – ČR.
Konference mapovala výsledky přeshraniční spolupráce a zabývala se také tématy
programu pro období 2014 – 2020. Realizátoři nejúspěšnějších projektů byli vybráni, aby na
konferenci prezentovali svůj projekt, OVV představilo projekt KID CZ-AT.



Pracovní cesta do Dolního Rakouska: Přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví
– dne 30. srpna 2013 se uskutečnila pracovní cesta hejtmana Kraje Vysočina J. Běhounka
do Dolního Rakouska na jednání s náměstkem hejtmana Dolnorakouské zemské vlády
W. Sobotkou na téma přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotnictví. Diskutována byla
následující témata: příprava mezistátní dohody o poskytování Zdravotnické záchranné
sluţby; diskuse o Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) jako právního
nástroje EU, pro usnadnění přeshraniční spolupráce.



Podpis „Dohody o spolupráci mezi obcemi Osová Bítýška a Schweiggers“ – dne
14. října 2013 se v sídle Kraje Vysočina uskutečnil slavnostní podpis dohody o spolupráci
mezi obcemi Osová Bítýška a Schweiggers za účasti hejtmana kraje Vysočina. Formálně
tak byla stvrzena společná vůle k partnerství mezi oběma obcemi. Slavnostní událost
podpořil svou účastí i Christian Autengruber, 1. tajemník Rakouského velvyslanectví v
Praze. Předmětem dohody je zejména výměna zkušeností v oblasti veřejné správy na
úrovni obcí, spolupráce základních škol, setkávání a společné projekty spolků, sportovních
organizací a dobrovolných hasičů.



Organizace cesty do DR - Pokračování poskytování a vyúčtovávání zdravotní péče
poskytované českým pacientům na Zemské klinice Gmünd – dne 1. listopadu 2013 se
v Gmündu uskutečnilo za účasti hejtmana Kraje Vysočina jednání zástupců Holdingu
dolnorakouských zemských nemocnic a zástupců Všeobecné zdravotní pojištovny ČR.
Hlavním tématem bylo jednání o zajištění pokračování a vyúčtování zdravotní péče
poskytnuté českým pacientům na Zemské klinice Gmünd. Doposud bylo v rámci českorakouského projektu „healthacross in practice“ ošetřeno 150 českých pacientů.
Obě strany vyjádřily zájem o uzavření dohody, bude ale nutné dojednat konkrétní postupy a
opatření (jako například definovat spektrum ambulantních výkonů, které lze provádět a jsou
finančně akceptovatelné pro obě strany, či upřesnit způsob financování těchto výkonů).
Česká strana navrhuje reciproční poskytování zdravotní péče rakouským pacientům
v Českých Budějovicích.



Vítězství týmu Judo Vysočina v turnaji Berger Nachwuchscup 2013 – za účasti tří
desítek týmů z Rakouska a z ČR, Slovenska a Maďarska se v neděli 17. listopadu 2013
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v dolnorakouském Kremsu podařilo judistům z Vysočiny obhájit vítězství v
celoroční evropské soutěţi Berger Nachwuchscup, kterou pořádá organizace
Landesverband JUDO Niederösterreich.


Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi následujícími školami:
- Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč spolupracuje s Gymnáziem
Waidhofen an der Thaya a BHAK Horn
- Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
spolupracuje s BHAK Zwettl
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau - Gartenbauschule Langenlois
- Střední škola obchodu a sluţeb Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule St. Pölten
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava spolupracuje s
Österreichisches Rotes Kreuz LV NÖ.

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

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 jiţ od roku 2003.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíţ sloţení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Sloţení stálé konference za Kraj Vysočina vzala na vědomí rada kraje svým
usnesením č. RK-25-2009-12. Sloţení stálé konference ve stejném formátu za region
Champagne-Ardenne bylo zasláno dopisem prezidenta Regionální rady Champagne-Ardenne
dne 29. září 2009. V pořadí čtvrté setkání stálé konference proběhlo v regionu ChampagneArdenne dne 16. – 17. října 2013.
V roce 2013 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 jiţ 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 roce 2012 a 2013 měli umělci z Vysočiny moţnost
zařadit svá díla do sbírky současného umění regionu Champagne-Ardenne s názvem
Artothèque Ephémère # 3.
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V oblasti cestovního ruchu stojí za zmínku mise cestovního ruchu, která se uskutečnila v regionu
Champagne-Ardenne v červnu 2013. Z evropských fondů stojí za zmínku společný projekt
v rámci programu Comenius Regio ukončený v červnu 2013 či zapojení střední školy z Kraje
Vysočina do programu Leonardo da Vinci.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2013:
 Studium na Víceoborovém lyceu hoteliérství a cestovního ruchu v Bazeilles:
Víceoborová škola hoteliérství a cestovního ruchu nabízí kaţdoročně hotelovým školám
na Vysočině dvouleté pomaturitní studium. V rámci dvouletého pomaturitního studia
nabízí Regionální rada Champagne-Ardenne roční stipendium ve výši 5200 Euro. V roce
2013 studovaly v Bazeilles dvě absolventky Hotelové školy Světlá ve Velkém Meziříčí.
 Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Ecole International de
Management v Troyes: V rámci evropského programu Erasmus probíhá spolupráce
mezi VŠPJ a Vysokou školou managementu ve městě Troyes. V roce 2013 studovali ve
městě Troyes tři studenti VŠPJ.
 Spolupráce Střední školy stavební Jihlava s Centrem vzdělávání ve městě Troyes:
Od září 2012 probíhají mezi Střední školou stavební Jihlava a Centrem vzdělávání
v Troyes výměnné stáţe učňovských oborů v rámci schváleného projektu v evropském
programu Leonardo da Vinci. Projekt je dvouletý a týká se oboru zedník a umělecký
truhlář. Spolupráce obou škol funguje jiţ od roku 2010.
 Spolupráce České zemědělské akademie v Humpolci s Odborným lyceem ve Val
Moré – Od roku 2012 probíhá spolupráce České zemědělské akademie v Humpolci a
Odborné školy ve Val Moré v oboru automechanik. Partnerství je výsledkem zapojení
obou škol do programu Comenius Regio.
 Setkání vrcholných představitelů tří partnerských regionů – Kraje Vysočina,
regionu Champagne-Ardenne a Nitranského samosprávného kraje: Dne 16. 10.
2013 se v Chalôns-en-Champagne 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 prezident regionu Jean-Paul Bachy a Nitranský
samosprávný kraj reprezentoval pan náměstek Ladislav Kollár. Cílem setkání bylo
nastavit směr a priority spolupráce těchto tří partnerských regionů v roce 2014.
 Lektor francouzského jazyka: Od 1. září 2013 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 a na
Obchodní akademii, Hotelové škole v Havlíčkově Brodě a na Gymnáziu Třebíč.
Působení lektorky francouzského jazyka je financováno z prostředků Kraje Vysočina
a regionu Champagne-Ardenne. Lektorka pořádá semináře pro učitele francouzského
jazyka v rámci příspěvkové organizace Vysočina Education a setkává se s veřejností
v rámci Francouzského klubu v Jihlavě. Ve školním roce 2013/2014 je lektorkou paní
Laetita Debourgogne.
 Obrazy umělců z Kraje Vysočina ve sbírce regionu Champagne-Ardenne s názvem
Artothèque Ephémère # 3. Dne 6. prosince 2012 se v Remeši uskutečnila vernisáţ
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.
 Projekt „Škola a firma ruku v ruce“: V červnu 2011 byl schválen společný českofrancouzský projekt v programu Celoţivotního učení Comenius Regio s názvem Škola

Číslo stránky

16

















a firma ruku v ruce. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a regionem
Champagne-Ardenne byl zahájen v srpnu 2011 a byl zaměřen na spolupráci firem
a středních škol, výměnu zkušeností v této oblasti a předávání dobré praxe. Do projektu
byly zapojeny jak oba regiony, tak střední školy z obou regionů. Na projektu se také
podílela Okresní hospodářská komora Jihlava. Poslední projektové setkání se
uskutečnilo od 10. – 12. června 2013.
Hokejové soustředění mladých hokejistů z Champagne-Ardenne: Ve dnech 26. –
30. prosince 2013 proběhl na Vysočině hokejový kemp pro francouzské hráče
juniorského a dorosteneckého věku a jejich trenéry. Kemp se odehrál ve sportovním
areálu v Pelhřimově. Jednalo se v pořadí jiţ o čtvrtý 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 2013/2014 čtvrtý ročník jednoletého
studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny. Od 1. září 2013
tak studují v partnerském regionu dvě studentky. Přijímacími školami jsou Lycée Arago
v Remeši a Lycée Sévigné v Charleville-Mezières.
Účast Kraje Vysočina na fóru Innovact (Evropské fórum pro vedení inovativních
projektů) v Champagne-Ardenne: Ve dnech 26. – 27. března 2013 se radní pro oblast
regionálního rozvoje pan Martin Hyský a ředitel sekce pro rozvoj regionu Martin Černý
zúčastnili veletrhu inovací Innovact v Remeši, Champagne-Ardenne. Zástupci regionu se
při této příleţitosti setkali s prezidentem regionu Jeanem-Paulem Bachym.
Účast Střední hotelové školy v Třebíči na mezinárodní soutěţi Philippa Milla 2013
v Remeši v Champagne-Ardenne: Ve dnech 19. – 21. listopadu 2013 se Střední
hotelová škola v Třebíči zúčastnila prvního ročníku mezinárodní soutěţe Philippa Milla.
Škola se umístila na pěkném druhém místě. Soutěţe se kromě týmu z Kraje Vysočina
zúčastnily nejlepší školní týmy z francouzského regionu Champagne-Ardenne,
Nitranského samosprávného kraje na Slovensku a švédského regionu Vastmanland.
Kulturní mise zástupců kultury z regionu Champagne-Ardenne na Vysočině: Ve
dnech 3. - 6. června 2013 se v Kraji Vysočina uskutečnila návštěva zástupců kultury
z regionu Champagne-Ardenne. Mise se zúčastnili zástupci Regionální kulturní
kanceláře regionu Champagne-Ardenne (ORCCA), zástupci francouzských uměleckých
škol a center umění. Cílem návštěvy bylo navázat kulturní spolupráci mezi příslušnými
subjekty v obou regionech a zahájit spolupráci škol.
Návštěva zástupců cestovního ruchu z Kraje Vysočina v regionu ChampagneArdenne: Ve dnech 24. – 27. června 2013 proběhla v regionu Champagne-Ardenne
mise cestovního ruchu zaměřená na výměnu zkušeností a dobré praxe zejména v oblasti
hipoturistiky.
Spolupráce místní akční skupiny Královská stezka z Kraje Vysočina a místní akční
skupiny Othe-Armance z regionu Champagne-Ardenne: Ve dnech 28. dubna – 1.
května 2013 proběhlo setkání místní akční skupin Královská stezka a Othe-Armance.
Tyto místní akční skupiny spolupracují jiţ od roku 2012, kdy společně připravily projekt
v oblasti udrţitelného cestovního ruchu.
Projekt promítání francouzských krátkometráţních filmů Kouzelný karavan v Kraji
Vysočina: Ve dnech 24. – 28. října 2013 proběhla v Kraji Vysočina návštěva zástupců
projektu Kouzelný karavan z regionu Champagne-Ardenne. Cílem setkání bylo připravit
podmínky pro uskutečnění projektu v Jihlavě v příštím roce 2014. Zástupci Kouzelného
karavanu se setkali s vedením Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, zástupci
města a dalších subjektů.

Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 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 o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne v tomtéţ roce.
Orgán koordinující spolupráci je tzv. Stálá konference a její zřízení mezi oběma kraji navrhl dne
3. srpna 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 sloţení Stálé konference. 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, protoţe ohledně navrţeného modelu nepřišla očekávaná reakce
Nitranského samosprávného kraje.
Konkrétní výsledky spolupráce:
 Mezinárodní gastronomická soutěţ středních hotelových škol Gastrofest Nitra 2013
– ve dnech 19. - 22. března 2013 se uskutečnila mezinárodní soutěţ středních hotelových
škol. Zúčastnila se šestičlenná soutěţní druţstva ze Slovenska, Chorvatska, Francie a ČR,
Kraj Vysočina úspěšně reprezentovala Střední hotelová škola Třebíč. Tématem soutěţe
bylo „Noblesa a vysoký standart v gastronomii“. Hlavním úkolem pro soutěţící bylo prostřít
slavnostní tabuli, připravit ve stanoveném čase menu o čtyřech chodech pro VIP hosty a
před zraky hostů a odborné poroty pokrmy dohotovit. Tým Střední hotelové školy Třebíč ve
sloţení Eliška Vostalová a Vojtěch Poskočil vyhráli hlavní soutěţ a další dva členové
reprezentačního týmu David Průša a Veronika Přepechalová získali bronz za přípravu
slavnostní tabule a obsluhu hostů.
 Mladý tvorca 2013 – ve dnech 18. – 20. dubna 2013 se konal v areálu výstaviště
Agrokomplex jiţ 21. ročník prodejní výstavy výrobků ţáků středních odborných škol a
středisek praktického vyučování v Nitře.
Kraj Vysočina zde reprezentovalo 9 škol:
SOŠ Hotelová škola Světlá a OA Velké Meziříčí, U Světlé, Velké Meziříčí
Střední škola řemesel a sluţeb, Velké Meziříčí
Střední škola obchodu a sluţeb, Karolíny Světlé, Jihlava
Střední škola stavební, Ţiţkova, Jihlava
Střední škola technická, Polenská, Jihlava
Akademie – Vyšší odborná škola, Gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová Světlá nad
Sázavou
Střední škola technická, Ţďár nad Sázavou
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem
Tradičně udělovala radní za oblast školstvím, mládeţe a tělovýchovy J. Fialová Cenu
hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek. Cenu hejtmana Kraje Vysočina za
nejzajímavější výrobek ze všech přihlášených získala Stredná odborná škola sklárska
Lednické Rovne, cenu hejtmana Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek škol z Vysočiny
převzala Akademie Světlá nad Sázavou za dílo Ptákoviny.


Výměna zkušeností v poskytování sociálních sluţeb v partnerském regionu – ve
dnech 14. – 16. května 2013 radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné
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politiky P. Krčál a zástupci odboru sociálních věcí absolvovali cestu do Nitranského
samosprávného kraje s cílem vyměnit si s kolegy z NSK zkušenosti v oblasti poskytování
sociálních sluţeb. Součástí programu byla také celodenní účast na soutěţi OSKAR 2013 –
dramatická tvorba klientů zařízení sociálních sluţeb (pan radní Krčál členem odborné
poroty), dále návštěva zařízení sociálních sluţeb KREATÍV a účast na semináři na téma:
„Deinštitucionalizácia sociálnych sluţieb“.


Účast studentek z Fakulty ţurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa na Letní
ţurnalistické škole Karla Havlíčka Borovského – v termínu 18. - 25. srpna 2013 se
v Havlíčkově Brodě uskutečnila Letní ţurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského,
motivační pobyt pro studenty ţurnalistiky. Akce se zúčastnily dvě studentky prvního
ročníku Fakulty ţurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře Alena Vrabeľová a
Sidónia Gáliková.
Cílem aktivity je seznámení lidí z různých zemí, mediální výchova mladých lidí, seznámení
s prací novináře, teoretická průprava (stylistika, hlasová výchova), praktická průprava
(příprava reportáţí v terénu), rozvoj jazykových do dovedností. Hlavním tématem byly
„německo-české vztahy – minulost, současnost budoucnost“. Letní ţurnalistická škola
kaţdým rokem představuje ve spolupráci s velvyslanectvími a dalšími institucemi jednu
zemi Evropy či světa. V roce 2013 tedy ve spolupráci s Velvyslanectvím spolkové
republiky Německo.



Účast Střední zdravotnické školy Nové Zámky na „Soutěţi první pomoci“ - ve dnech
20. – 21. června 2013 v Mladých Bříštích u Humpolce uskutečnila soutěţ v poskytování
první pomoci v modelových situacích v reálném přírodním prostředí, které jsou na závěr
vyhodnoceny profesionálními záchranáři.
Hlavním organizátorem je SZŠ a Vyšší odborná zdravotní škola Jihlava. Akce je nabízena
jako reciproční – ţáci Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě se pravidelně účastní
obdobné akce v NSK Kalokagatia – Mladý záchranár. Cílem akce je především výměna
zkušeností mezi vyučujícími, studenty, pracovníky Červeného kříţe a pracovníky ZZS
v oblasti poskytování první pomoci, srovnání úrovně vědomostí a dovedností mezi
jednotlivými zdravotnickými školami, rozvoj spolupráce v rámci zemí EU v oblasti první
pomoci a prevence úrazů a také rozvoj komunikativních schopností v cizím jazyce.
Soutěţe se zúčastnila druţstva z Česka, Slovenska, Německa, Rakouska a Norska.



Účast zástupců Kraje Vysočina a Nitranského samosprávného kraje na misi
„Turismus, cyklotrasy a kulturní dědictví“ – 24. - 27. června se v partnerském regionu
Nitranského samosprávného kraje a Kraje Vysočina Champagne Ardenne uskutečnila
mise zaměřená na turistický ruch s názvem „Turismus, cyklotrasy a kulturní dědictví“. Pro
účastníky byl připraven zajímavý program, kterého se za Kraj Vysočina zúčastnili zástupci
Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, konkrétně R. Šimánková a za
příspěvkovou organizaci Vysočina Tourism R. Nejedlá. Nitranský samosprávný kraj
zastupovala ředitelka Úřadu Nitranského samosprávného kraje H. Psotová a vedoucí
Oddělení cestovního ruchu NSK K. Jurica.



Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův
Brod na soutěţi „Ţupná Kalokagatia – Mladý záchranár 2013“- ve dnech 19.- 20. září
2013 se pětičlenný tým Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě zúčastnil
sportovně-vědomostní soutěţe středních škol, která jiţ tradičně probíhá v rekreačním
středisku Duchonka. Soutěţ se skládá z teoretické (např. znalosti z práva, zeměpisu,
historie, sportu) a praktické části (poskytování první pomoci, střelba ze vzduchovky, apod.)
V oblasti Duchonka u Topol’čan vybojovali studenti třetího ročníku oboru zdravotnické

Číslo stránky

19

lyceum a zdravotnický asistent v konkurenci deseti druţstev vynikající třetí místo. Soutěţ
proběhla dne 20. září a Kraj Vysočina se účastnil jiţ počtvrté.


Stáţe a výměnné pobyty odborníků v oblasti sociální péče – ve dnech 9. - 11. října
2013 se uskutečnila exkurze odborníků z oblasti sociální péče z Nitranského
samosprávného kraje v Kraji Vysočina. Zástupci odboru sociálnych vecí a zdravotníctva
Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja a středisek sociálních sluţeb absolvovali
například exkurzi v Psychocentru – manţelské a rodinné poradně Kraje Vysočina,
navštívili Domov pro seniory na Koutkově ulici v Třebíči, či stacionář v Náměšti nad
Oslavou. Slovenská strana získala širší rozhled a nový pohled na způsoby, přístup a
moţnosti poskytování sociálních sluţeb.
Zástupci z NSK se v Kraji Vysočina zúčastnili konference na téma transformace
pobytových sociálních sluţeb pořádané Domovem Jeřabina a tři zařízení se zúčastnila
akce Barevné vánoce v Jihlavě 12. prosince 2013 a měla tam své prodejní stánky.



Tripartitní setkání představitelů partnerských regionů NSK, CH-A a Kraje Vysočina –
ve dnech 15. - 17. října se v partnerském regionu Champagne-Ardenne uskutečnilo
jednání představitelů partnerských regionů. Kraj Vysočina reprezentoval hejtman J.
Běhounek, francouzský region Champagne-Ardenne J. P. Bachy, slovenskou stranu
podpředseda L. Kollár a M. Kollárová, vedoucí odboru zahraničních vztahů a cestovního
ruchu. Predseda M. Belica se z důvodu blíţících se voleb z jednání omluvil.



Účast na Konferenci o výchově a vzdělávání – dne 22. října 2013 se v Nitře uskutečnila
konference o výchově a vzdělávání na téma: „Připravenost absolventů středních škol
uplatnit se na trhu práce“ pod záštitou předsedy Nitranského samosprávného kraje
M. Belici. Na konferenci vystoupily za Kraj Vysočina Naděţda Vrbatová a Renata
Svatošová ze SZŠ a Vyšší odborné školy zdravotnické z Havlíčkova Brodu na téma: „Jak
připravit ţáky středních zdravotnických škol na reálné pracovní prostředí“. Kraj Vysočina
zastupovala radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeţe a tělovýchovy J. Fialová a
zástupci Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy.



Pracovní cesta: Systém financování výstavby, modernizace a údrţby silniční sítě,
Národní dálniční společnost Bratislava - dne 11. prosince 2013 se uskutečnila cesta
ředitele Sekce pro rozvoj regionu M. Černého, zástupců Odboru dopravy a silničního
hospodářství a Krajské správy a údrţby silnic Vysočiny do Bratislavského samosprávného
kraje, která se týkala výměny informací v oblasti financování výstavby, modernizace a
údrţby slovenské silniční sítě, konkrétně dálnic a rychlostních silnic první třídy.



Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitrianském samosprávném kraji
v roce 2013
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 sluţeb 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 Ţďár nad Sázavou spolupracuje s Střední odbornou školou
technickou, Tlmače

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

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. aţ 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 uţitečných 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 prodlouţil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodlouţil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příleţitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdruţením
přátel Zakarpatské oblasti, které zaloţili 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 ţivotního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; vyuţívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní ţivot; 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 2012–2016 do Stálé konference jmenováni: Jiří
Běhounek (hejtman Kraje Vysočina), Zdeněk Kadlec (ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina),
Vladimír Novotný (nominován za ČSSD), Milan Plodík (nominován za KSČM), Václav Kodet
(nominován za KDU-ČSL), Miloš Vystrčil (nominován za ODS), Pavel Heřman (nominován za
Pro Vysočinu), Jaroslav Maxmilián Kašparů (nominován za 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 Uţhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Uţhorodě) a diplomatickými
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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:
PROJEKTY V OBLASTI ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŢE
 Výměna oken na druhé budově základní školy T.G.M. ve Svaljavě, Svaljavský okres dokončení projektu z roku 2012.
 Dokončení rekonstrukce školského zařízení, obec Velká Kopanja, Vynohradivský okres dokončení projektu z roku 2011 a 2012.
 Obec Skotarske, Volovecký okres - dokončení kompletní rekonstrukce této školy dokončení projektu z roku 2012.
 Obec Ţornava, Velkobereznjanský okres - školské zařízení - výměna střechy.
 Obec Rodnykova Huta, Svaljavský okres - opravy střechy - dokončení projektu z roku
2012.
 Město Vynohradiv, Vynohradivský okres - škola №8 - výměna oken.
 Obec Novoselicja, Vynohradivský okres - školské zařízení - výměna oken.
 Obec Ilnica (Iršavský okres), školské zařízení - výměna oken.
 Město Uzhorod, škola №3 - oprava jedné třídy, kde se vyučuje český jazyk, včetně
kompletní výstavby sociálního zázemí, nákup interaktivní tabule do této třídy, dokoupení
chybějících učebnic pro výuku českého jazyka ve škole č. 3 v Uţhorodě.
 Město Mukačevo, Mukačevský okres - výměna oken ve školce v okrajové místní části
Mukačeva.
 Fakulta mezinárodních vztahů Uţhorodské univerzity – nákup tří dataprojektorů
pro potřeby výuky studentů.
 Akademie Světlá nad Sázavou - podpora stáţí a výměn studentů a jejich výrobků,
společná výstava prací českých a ukrajinských studentů.
PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI
 Odborné stáţe pro sociální pracovníky z DD Vynohradiv (partnerské zařízení našeho
Domova pro seniory Proseč u Pošné).
 Pořízení repasovaného motorového invalidního vozíku.
 Humanitární dar – ředitel Dětského domova Humpolec pan Pavel Matoušek zorganizoval
humanitární pomoc (hračky, oblečení, lůţkoviny a další potřebné věci) pro sociálně slabé
a postiţené v oblasti a zařízeních, které jsme společně s ukrajinskou stranou vybrali a
zajistili organizační stránku věci.
 Humanitární dar – 94 vyřazených (ale funkčních) sociálních polohovatelných lůţek.
PROJEKTY V OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ
 Obec Lipovec, Chustský okres - dokončení generální opravy = dokončení projektu z roku
2012.
 Obec Strymba, Rachivský okres - kompletní rekonstrukce ambulance rodinné medicíny.
 Obec Kamjanica, Uţhorodský okres - ambulance rodinné medicíny, rekonstrukce.
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PROJEKTY V OBLASTI KULTURY
 Obec Volosjanka, Velkobereznjanský okres - víceúčelové zařízení - výměna střechy.
 Obec Silce, Iršavský okres - víceúčelové zařízení - generální opravy střechy.
 Dny ukrajinské kultury – významná propagace ukrajinské kultury a lidových tradic v Kraji
Vysočina – při této příleţitosti se uskutečnila dvě velká folklórní vystoupení v Divadle
v Pelhřimově a v Horáckém divadle Jihlava, dále pak výstava v sídle Kraje Vysočina a
cestovatelská přednáška.
PROJEKTY V HOSPODÁŘSKÉM SEKTORU
 Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 Úspěšné proniknutí některých našich podnikatelů na ukrajinský trh.
 Na rok 2014 se připravuje podnikatelská mise pro úzkou skupinu konkrétně zaměřených
podnikatelských subjektů a firem a bilaterální jednání s firmami v Mukačevu a okolí.
SPOLUPRÁCE MEZI ORGANIZACEMI
 Spolupráce mezi Uţhorodskou 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 postiţené Těchobuz a Ústav pro
mentálně postiţené 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 2013 a následném sympoziu.
 Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
 Připravuje se spolupráce a výměnné stáţe studentů u dalších škol: Střední škola
stavební Jihlava, Střední umělecko-průmyslová akademie Helenín, Gymnázium
Pelhřimov.
SPOLUPRÁCE MEZI MĚSTY
 Intenzivně probíhají jednání o partnerských městech v Kraji Vysočina pro ukrajinská
města Chust a Čop.
DALŠÍ PROJEKTY A FORMY SPOLUPRÁCE
 Letní ţurnalistická škola – účast ukrajinských studentů na odborných a praktických
seminářích zaměřených na ţurnalistiku, které se kaţdoročně konají v Kraji Vysočina.
 Legionáři – spolupráce s Československou obcí legionářskou a údrţba hřbitova padlých
českých občanů tzv. První Československé republiky v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
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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.
Návštěva nového velvyslance Ukrajiny v České republice pana Boryse Zajčuka na
Vysočině.
Pracovní cesta nových členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatí - prohlídka
projektů spolupráce, účast na slavnostní zahájení významné akce na podporu české
kultury.
Spolupráce s ostatními kraji na dílčích projektech v Zakarpatské oblasti - Pardubický kraj,
Zlínský kraj a další.

SPOLUPRÁCE S ČESKÝMI KRAJANSKÝMI SPOLKY
 Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků v Uţhorodě (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.

3. 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., ţe zástupce kraje pobýval v Bruselu trvale.
Důvodem pro zaloţení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních a
dalších moţnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji vyuţít. Jedním z
důleţitých úkolů bylo téţ 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 moţnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a
pracovních setkání.
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.
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Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, ţe zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibliţně jednou za měsíc plnit zadané úkoly, vyřizovat
aktuální záleţitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí.
Od 1. července 2010 je nestálou zástupkyní Kraje Vysočina v Bruselu Martina Richtová Tomšů,
která současně pracuje na úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského
úřadu Kraje Vysočina.
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. 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 slouţí 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, udrţuje 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.



Pracovní stáţe pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu:
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí od roku 2012 pracovní stáţe v kanceláři
Kraje Vysočina v Bruselu. Stáţe jsou tříměsíční, hrazené z evropského programu
Erasmus. V roce 2013 se v Bruselu vystřídali celkem tři stáţisté, a to z Masarykovy
univerzity v Brně, Západočeské univerzity v Plzni a Univerzity v Pasově. Stáţisté působí
v kanceláři v Bruselu trvale a zajišťují tak kontinuitu zastoupení.



Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu: Ve dnech
31. ledna – 3. února zorganizovalo zastoupení ve spolupráci s městem Jihlava, Českým
centrem v Bruselu a kinem Nova Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Jihlava. Festival se uskutečnil v kině Nova v Bruselu a byl přehlídkou nejlepších filmů
z jihlavského festivalu dokumentárních filmů. Akce se konala pod záštitou
europoslankyně Zuzany Brzobohaté a hejtmana Jiřího Běhounka.



Organizace jednání se zástupcem Evropské komise panem Michelem Sponarem:
Dne 17. dubna 2013 se uskutečnila schůzka radního pro oblast lesního, vodního
hospodářství, zemědělství a ţivotního prostředí pana Zdeňka Chláda a zástupce
Evropské komise pana Michela Sponara organizovaná Zastoupením Kraje Vysočina

Číslo stránky

25

v Bruselu. Tématem setkání byla prezentace fungování odpadového hospodářství
z pohledu Evropské komise.


Zapojení Kraje Vysočina do organizace Czech Street Party 2013 v Bruselu: Dne 14.
června 2013 se Kraj Vysočina zapojil do jiţ sedmého ročníku Czech Street Party, kde
měli návštěvníci moţnost ochutnat regionální potraviny z Vysočiny a poslechnout si
české kapely rozličných hudebních stylů. Stánek Kraje Vysočina nabízel několik druhů
sýra, klobás, medovinu a medové sušenky. Českou Street Party tradičně pořádají
zastoupení českých institucí, krajů a firem v Bruselu. V roce 2013 navštívilo Czech Street
Party zhruba 4000 návštěvníků. Jedná se o jedinečnou příleţitost jak zaujmout širokou
mezinárodní veřejnost a prezentovat tak Českou republiku a její zájmy.



Organizace workshopu „Vně a uvnitř hranic – regionální řešení územně
plánovacích výzev v městsko-vesnických oblastech“ dne 9. října 2013: Zastoupení
Kraje Vysočina zorganizovalo společně s dalšími deseti evropskými regiony seminář
k tématu územního plánování v rámci 11. ročníku Dnů regionů a měst v Bruselu tzv.
Open Days 2013. Na semináři vystoupil zástupce odboru územního plánování KrÚ Kraje
Vysočina. Tento 11. ročník Evropských dnů regionů a měst s podtitulem Evropské
regiony a města vstříc roku 2020 se uskuteční v době vrcholících příprav na programové
období 2014 – 2020.



Organizace mezinárodní konference Komunální odpady v praxi za účasti Evropské
komise: Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu ve spolupráci s odborem ţivotního
prostředí KrÚ a dalšími partnery uspořádalo mezinárodní konferenci na téma Komunální
odpady v praxi. Na konferenci vystoupila jak představitelka Evropské komise, tak
zástupci zahraničních regionů Vlámska a Štýrska. Hlavním tématem konference byla
budoucnost odpadového hospodářství v Kraji Vysočina a v České republice.



Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina v neziskovém sdruţení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
(EUREGHA): V průběhu roku 2013 koordinovala kancelář aktivity v rámci členství Kraje
Vysočina v organizaci EUREGHA. Zástupci odboru zdravotnictví Kraje Vysočina se dne
17. září 2013 zúčastnili jednání na Generálním ředitelství pro zdraví a ochranu
spotřebitele (DG SANCO) k Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU o
uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči. Radní pro oblast regionálního
rozvoje pan Martin Hyský se setkal s partnery z uskupení EUREGHA během oběda na
vysoké úrovni, který proběhl dne 3. prosince 2013. V rámci projektu Health Equity 2020
týkající se rovnosti ve zdravotnictví se uskutečnila dvě projektová setkání, a to 4.
července 2013 a 10. září 2013. Tato setkání vyvrcholila seminářem v Lodzi, Polsko, ve
dnech 17. – 18. října 2013.

Zpracovala: Martina Richtová Tomšů, OSH, tel. 564 602 367.
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4. Spolupráce v rámci nadregionálních uskupení
 Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
Dne 30. června 2012 byl slavnostně zaloţen Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV)
(Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o uzavření mezinárodní spolupráce v rámci
Euroregionu Dunaj Vltava usnesením 0343/04/2012/ZK). Akt proběhl symbolicky na lodi při
plavbě po Dunaji, kde byly podepsány stanovy ERDV. Region ERDV 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.
Členové regionu ERDV:
Spolková republika Německo: Region Niederbayern/Dolní Bavorsko (jeden z obvodů
svobodné země Bavorsko), Landkreis Altötting (obvod, okres Oberpfalz); Česká republika:
Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina; Rakouská Republika: Horní Rakousko, Dolní
Rakousko
Evropský region Dunaj-Vltava sleduje například následující cíle:
- Vybudování přeshraniční spolupráce ku prospěchu zde ţijících lidí, pro lepší identifikaci
regionu směrem dovnitř a pro posílení vnímání regionu směrem navenek.
- Posílení a další vývoj hospodářských, sociálních, kulturních a infrastrukturálních vztahů
mezi členy a aktéry v regionech.
- Příklady uvaţované spolupráce: fungování společného marketingu, zdravotní prevence,
management turistických destinací, plánování transevropských komunikací, společný trh
práce, přeshraniční veřejná doprava.
Aktuální dění v euroregionu ERDV:
Na jaře 2013 byla zahájena činnost znalostních platforem, které byly ustaveny pro
7 stěţejních oblastí:

Výzkum a inovace (Horní Falc)

Kooperace vysokých škol (Dolní Bavorsko)

Kooperace firem a vytváření klastrů (Horní Rakousko)

Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (Kraj Vysočina)

Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu (Plzeňský kraj)

Mobilita, infrastruktura a doprava (Jihočeský kraj)

Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost (Dolní Rakousko).
Jejich členové jsou zástupci/experti sedmi členských regionů. Hlavním cílem je definování
klíčových projektů v daných oblastech a nalezení prostoru pro jejich realizaci.
V Kraji Vysočina, který je garantem platformy Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh,
proběhlo 1. setkání expertů za účasti cca 20 expertů. Byly zde definovány hlavní cíle a
stěţejní oblasti moţných projektů.
V průběhu roku 2013 specifikovali zástupci jednotlivých pracovních platforem svůj pracovní
program a první projektové návrhy, které byly předloţeny prezidiu ke schválení a budou
realizovány v roce 2014.
Vydání kuchařky regionálních receptů „Tak vaří Evropský region Dunaj-Vltava“ –
v rámci euroregionu Dunaj-Vltava byla v červnu 2013 vydána kuchařka 28 tradičních receptů,
které představují kulinářskou rozmanitost Evropského regionu Dunaj-Vltava, respektive
jednotlivých členských regionů z ČR, Rakouska a Německa.
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Oslava 1. výročí zaloţení Euroregionu Dunaj-Vltava – v Českých Budějovicích se 28.
června 2013 uskutečnila za účasti radního Kraje Vysočina pro regionální rozvoj M. Hyského
oslava prvního výročí zaloţení organizace. Připraven byl zábavný hudební program a
zúčastněné regiony ze všech tří zúčastněných zemí (DE, AT, CZ) se prezentovaly na
stáncích. Organizačně se na zajištění akce za Kraj Vysočina podílel Odbor regionálního
rozvoje.

 European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové
sdruţení Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za
zdravotní péči
Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdruţení EUREGHA
(Usnesením 0126/02/2012/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina podat přihlášku k
účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskovém sdruţení European Regional
and Local Health Authorities). Sdruţení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a
regionální zdravotnické a nemocniční organizace, jejichţ 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 jsou členy sdruţení tyto regiony: Dolní Rakousko, Flandry,
Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region LanguedocRoussillon, italské regiony Veneto a Emilia-Romagna, polský region Podlaskie Region,
španělské Katalánsko, švédské regiony Skåne a Västra Götalandsregionen a anglické
regiony East of England a uskupení North of England EU Health Partnership.
Aktivity v rámci EUREGHA za rok 2013 jsou popsány v kapitole 3. Zastoupení Kraje Vysočina
v Bruselu.

 Institut regionů Evropy (IRE )
Kraj Vysočina byl osloven s nabídkou členství v Institutu evropských regionů, neziskovou
organizací, která se zabývá spolupráci s regiony, městy a korporacemi v Evropě. Cílem je
intenzivní přeshraniční spolupráce a trvale udrţitelný ekonomický rozvoj Evropy. Jednou
z aktivit je konference evropských měst a regionů, která se konala v termínu 13. - 15. října
2013 v Pamhagenu (Spolková země Burgenland) a Sopronu (Maďarsko). Jiţ 9. ročníku této
konference se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj M. Hyský a zástupci
Odboru regionálního rozvoje.
IRE (www.institut-ire.eu) je neziskovou organizací zastřešující regiony a samosprávy v
Evropě i mimo Evropskou unii, která byla zaloţena v roce 2004 hejtmanem spolkové země
Salzburg Franzem Schausbergerem. V současné době je členem přes 120 regionálních a
lokálních subjektů z více neţ 19 zemí Evropy (např. vybrané rakouské spolkové země a
města - Dolní Rakousko, Horní Rakousko, město Graz, Vídeň; Belgie - German-speaking
Community of Belgium; Chorvatské regiony a města; Česká republika - Jihočeský kraj,
Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Praha; Německo - Regional Parliament (Landtag) of
Baden Württemberg, Bavarian Regional Parliament - Bayerischer Landtag, Land Hessen;
Slovensko - Svaz obcí a měst Slovenska; Ukrajina - Region of L viv, Region of IvanoFrankivsk a další)
Institut je financován zakladateli, členy a sponzorskými dary. Členský poplatek pro regiony
činí 500 Euro ročně.
Cíle organizace:
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- odstraňování nedostatku informací a vyuţívání ekonomického potenciálu regionů skrze
vnitrostátní a přeshraniční spolupráci evropských regionů a obcí,
- vytvoření kontaktní sítě mezi regiony, obcemi a podnikatelskými subjekty, díky které dochází
ke snadnějšímu prosazování jejich zájmů především v oblasti ekonomiky,
- podpora procesu regionalizace a decentralizace.
Aktivity IRE zahrnují především výzkumné práce zaměřené na analýzy regionálních a
lokálních podmínek, procesů regionalizace a decentralizace, publikace, přednášky, semináře,
kulaté stoly a konference. Tyto akce nabízejí politické reprezentaci regionů a samospráv
příleţitost setkat se s představiteli EU, ekonomického sektoru, investory a dalšími odborníky
na probíraná témata.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0475/06/2013/ZK rozhodlo podat přihlášku k účasti
Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy s
tím, ţe ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje
Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR
s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy, pokud k udělení
souhlasu dojde později neţ k rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za
plnoprávného člena.

5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Spolupráce se Spolkovou republikou Německo


Studijní cesta do Regensburgu na téma „Duální systém odborného vzdělávání“ –
dne 23. dubna 2013 se zúčastnila na pozvání Česko-německé obchodní a průmyslové
komory radní Kraje Vysočina pro Oblast školství, mládeţe a sportu J. Fialová studijní cesty
do Regensburgu. Cílem cesty bylo umoţnit účastníkům získat poznatky o spolupráci firem
a odborných škol v duálním systému vzdělávání a realizace praktické části výuky
v reálném firemním prostředí. Účastníci navštívili například vzdělávací a výcvikové
centrum firmy Siemens v Regensburgu či vzdělávací a výcvikové centrum firmy
Gerresheimer Wackersdorf.



Křest knihy „V Jihlavě bylo všechno horší../In Iglau war alles schlimmer..“– dne 2.
května 2013 byl v Malovaném sále Muzea Vysočina v Jihlavě byl představen společný
výsledek práce studentů a pedagogů Gymnázia Jihlava a Gymnázia Mikuláše Koperníka
ve Weißenhornu. Kniha s podtitulem „Proměny česko-německého města před rokem 1945
a po skončení války“ byla realizována v rámci společného projektu. Během tří let. Jejím
cílem je podat svědectví o česko-německé historii, zvláště historii města Jihlavy ve 20.
století (především před a po 2. světové válce). Kniha obsahuje za českou stranu
předmluvu hejtmana Kraje Vysočina, za německou stranu se úvodního slova ujal Dr.
Ludwig Spaenle, bavorský státní ministr pro vyučování a kulturu.



Návštěva velvyslance Spolkové republiky Německo v Kraji Vysočina – dne 10.
června 2013 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec SRN J. E. Detlef Lingemann. Cílem jeho
cesty bylo setkání s hejtmanem kraje a také oběd s řediteli základních škol z Kraje
Vysočina, během kterého informoval ředitele o jazykové kampani na podporu výuky
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německého jazyka s názvem „Šprechtíme“. V odpoledních hodinách navštívil firmu Bosch
Diesel s.r.o a setkal se s primátorem města Jihlavy J. Vymazalem.


Setkání učitelů německého jazyka se zástupci institucí pro výuku německého jazyka
– dne 12. září 2013 se uskutečnilo za účasti radní pro Oblast školství, mládeţe a sportu
J. Fialové informační setkání určené pro učitele německého jazyka, ředitele a pedagogy
středních odborných škol a učilišť. Zástupci institucí pro výuku německého jazyka,
konkrétně Koordinační centrum česko-německých výměn mládeţe – Tandem, Goethe
Institut, Českoněmecký fond budoucnosti, Česko-německé fórum mládeţe s projektem
„Do Německa na zkušenou“ informovali účastníky semináře o moţnostech, které nabízí
jejich instituce v oblasti vzdělávání a stáţí. Seminář organizovala příspěvková organizace
kraje Vysočina Education.



Představení jazykové kampaně „Šprechtíme“ – dne 1. října 2013 se na Masarykově
náměstí v Jihlavě uskutečnila akce na podporu výuky německého jazyka s názvem
„S němčinou na slovíčko“, kterou organizoval Göethe Institut a Rakouské kulturní fórum
v Praze společně s velvyslanectvími SRN a Rakouska v ČR. Pro zájemce z řad veřejnosti,
mateřských, základních i středních škol byl připraven zajímavý program - například rapové
skupiny Komekaté z Kolína nad Rýnem, či koncert německého písničkáře Franka
Wiehwega.



Představení knihy „V Jihlavě bylo všechno horší..“v Mnichově – dne 10. října 2013
byla v Českém centru v Mnichově představena veřejnosti kniha „V Jihlavě bylo všechno
horší..“.



Návštěva okresu Neu-Ulm – dne 11. října 2013 navštívili zástupci Kraje Vysočina v čele
s radním pro regionální rozvoj M. Hyským bavorský okres Neu-Ulm. Cílem návštěvy bylo
setkání zástupců kraje s politickými představiteli okresu, vzájemné představení obou
regionů a vyjádření zájmu Kraje Vysočina o navázání případného partnerství a spolupráce
v budoucnu.



Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi mnoha středními školami. Nejstarší partnerství trvá jiţ od roku 1972 a to mezi
Gymnáziem Bystřice nad Pernštejnem a Gymnáziem Julia Mottelera v Crimmitschau.
Naopak nejnovější partnerství bylo navázáno v roce 2013 a to mezi Gymnáziem Třebíč
a St. Leonhard Gymnasium v Aachen.
Mimořádně úspěšná spolupráce probíhá mezi Gymnáziem Jihlava a Gymnáziem
Mikoláše Koperníka ve Weissenhornu.
Další školou, která je v oblasti zahraniční spolupráce velice aktivní, je SZŠ a VOŠZ
Jihlava s Fachschule für Gesundheits- und Krankenpflege v Mutlangenu.
Tuto spolupráci opakovaně finančně podporuje Česko-německý fond budoucnosti v Praze
a také Nemocnice ve Schwäbisch Gmünd. K nejvýznamnějším aktivitám patří například
vzájemné stáţe – němečtí studenti se účastní 14-denních a týdenních stáţí ve
zdravotnických a školských zařízeních v Jihlavě (Dětské centrum, ZŠ speciální Jihlava,
Domov seniorů, Domov pro seniory Lesnov) a také dvoudenní Soutěţi první pomoci
v Mladých Bříštích v Kraji Vysočina. Čeští studenti absolvují měsíční odborné praxe
v nemocnici ve Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum Schwäbisch Gmünd). Mezi
vyučujícími obou škol jsou vytvořeny dlouholeté osobní a přátelské vazby a spolupráce je
zaloţena na osobním nadšení řady vyučujících obou škol.

Zpracovala: Hana Dočekalová, OSH, tel. 564 602 337.
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Spolupráce s Finskem




Mezinárodní hokejová škola 2013 (IIHS 2013): Ve dnech 27. července – 2. srpna 2013
se v Jihlavě uskutečnil třetí ročník mezinárodní hokejové školy, kterého se zúčastnili děti
a trenéři jak z Vysočiny, tak z oblasti Pirkkala, Finsko. Hokejovou školu zorganizoval HC
Dukla Jihlava s podporou Kraje Vysočina.
Projekt Škola jako učící se organizace: V roce 2013 byl schválen společný českofinský projekt v programu Celoţivotního učení Comenius Regio s názvem Škola jako
učící se organizace. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a městem
Tampere byl zahájen 1. srpna 2013 a je zaměřen na zvýšení kvality řízení škol a
školních týmů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje vedoucích pedagogických
pracovníků škol.

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

Aktivity odboru informatiky
Odbor informatiky (OI) se v roce 2013 z hlediska mezinárodní spolupráce věnoval finálním
administrativním činnostem spojených s ukončením realizace všech níţe popsaných EU
projektů. Dále se se dále rozvíjela úzká spolupráce s Tchaj-wanem, kde byly rozvíjeny
dohodnuté aktivity. Odbor aktivně vyuţívá sluţeb agentury EPMA pro speciální projektové
aktivity.
Tyto projekty byly ukončeny a proběhlo úspěšné vyúčtování mezinárodního
spolufinancování:
 eCitizen II (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je výměna zkušeností
v oblasti eGovernmentu se zaměřením na sluţby zapojující občany do řízení věcí
veřejných prostřednictvím ICT nástrojů.
 OSEPA (Interreg4C) – 13 mezinárodních partnerů, cílem je ověřit vyuţití Open Source
SW ve veřejné správě.
 DE LAN (Interreg4C) – 10 mezinárodních partnerů, cílem je vyuţít modely Libiny Labs
a Digital Business Ecosystems pro podporu regionálního rozvoje.
 LDAV4 – projekt zaměřený na komparaci vyuţití eGovernmentu v zemích střední Evropy.
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
 Úspěšný rutinní provoz projektu elektronické registrace pacientů v ambulancích všech
5 nemocnic kraje.
 Úspěšné
dokončení
implementace
interaktivního
elektronického
průvodce
PRUVODCE4U, který vyuţívá zcela nové technologie NFC (Near Field Communication),
ve spolupráci s Tchaj-wanskou státní agenturou Institute for Information Industry (III)
v Muzeu Vysočiny Třebíč a v ZOO Jihlava.
 Byla zahájena spolupráce na poli vyuţití ICT pro měření spotřeby energií. Na tomto
projektu spolupracuje OI rovněţ se Střední průmyslovou školou Třebíč
V roce 2014 očekává OI moţné podání ţádostí o spolupráci na projektech v rámci EU, stejně
tak by OI rád dále rozvíjeli aktivity s Tchaj-wanským partnerem III.
Zpracoval: Václav Jáchim, OI, tel. 564 602 346.
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