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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí. Platná oficiální partnerská smlouva je
podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi Spolková země Dolní Rakousko (od roku
2002), Region Champagne-Ardenne (od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj (od roku
2006). Další tři partnerské regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast
Ukrajiny (od roku 2008), Minská oblast Běloruska (od roku 2014) a čínská provincie Hubei (od
roku 2014).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
 Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv;

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





Základní informace o partnerských regionech;
Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;
Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.

Obecně se odbor sekretariátu hejtmana snaží o zprostředkování partnerství na další úrovně
a motivaci subjektů s potenciálem praktické spolupráce, rovněž i na příspěvkové organizace
zřizované Krajem Vysočina. Oddělení vnějších vztahů má informace o zahraničních
partnerstvích škol zřizovaných Krajem Vysočina, ale i tak není možné mít podrobný přehled o
všech aktivitách a úspěších partnerské spolupráce, která probíhá již po své vlastní linii.

Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o existenci partnerských
regionů Kraje Vysočina. I z tohoto důvodu připravil odbor sekretariátu hejtmana putovní
výstavy fotografií partnerských regionů Kraje Vysočina.
Dlouhodobou aktivitou v oblasti propagace partnerských regionů a všeobecně zahraniční
spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů, které vystavujeme v
nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u klientů nemocnic i
nemocničního personálu.
V roce 2015 se Kraj Vysočina také prezentoval na světové výstavě EXPO v italském Miláně.
Kraj Vysočina měl k dispozici prostor jednoho podlaží v pavilonu České republiky po dobu 14
dnů (od 16. do 30. září). Hlavním motivem prezentace Kraje Vysočina bylo světlo a velmi
originálně a moderně pojatá expozice stávající se ze světelných trubic, které se interaktivně
rozsvěcovaly a zhasínaly a upoutávaly na QR kód odkazující na webovou prezentaci Kraje
Vysočina, vytvořenou právě pro účely světové výstavy EXPO 2015. Prezentaci doplňovaly také
unikátní skleněné exponáty od významných autorů a výrobců z Vysočiny. Do expozice Kraje
Vysočina v Miláně zavítalo v průběhu výstavy více než čtvrt milionu návštěvníků.
Během prezentace Kraje Vysočina na světové výstavě proběhlo jednání zástupců Kraje
Vysočina se zástupci italského regionu Friuli Venezia Giulia, při kterém byla mj. otevřena otázka
znovunavázaní partnerství Kraje Vysočina právě s Friuli Venezia Giulia. Partnerskou smlouvu o
spolupráci v tímto regionem měl Kraj Vysočina uzavřenou v letech 2006 – 2010, která z důvodu
tehdejší změny reprezentace na italské straně, nebyla prodloužena. Bližší informace jsou
uvedeny v části 5 Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí této zprávy.
V prosinci 2015 byla schválena upravená Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování
stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech.
Pravidla byla upravena na základě zpětných vazeb a zkušeností, které kraj získal za dobu
fungování pravidel (tj. od roku 2012), tak, aby bylo lépe dosaženo cíle, pro který pravidla slouží.
Účelem těchto pravidel je podpořit a motivovat žáky středních škol se sídlem v Kraji Vysočina
k získávání zahraničních zkušeností ve svém oboru, rozšiřování jazykových kompetencí
a seznámení se se způsobem vzdělávání v partnerských a spolupracujících regionech
prostřednictvím Studijního stipendia Kraje Vysočina.
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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 umožňuje zúčastněným
krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního programu platného pro všechny zmíněné
strany.
Nový Pracovní program pro roky 2014 – 2017 podepsali 16. ledna 2014 v Brně hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek společně s hejtmany Jihomoravského a Jihočeského kraje Michalem
Haškem a Jiřím Zimolou a zemským hejtmanem Dolního Rakouska Erwinem Pröllem. Stalo se
tak při příležitosti zahájení veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně. Historicky jde už o třetí
společný pracovní program mezi přeshraničními regiony. Slavnostního podpisu se zúčastnil
předseda vlády Jiří Rusnok a také rakouský velvyslanec v ČR Ferdinand Trauttmansdorff a
český velvyslanec v Rakousku Jan Sechter.
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 25. listopadu 2015 v Telči, pořádal ho Kraj Vysočina.
Spolupráce mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní Rakousko
v rámci Pracovního programu na roky 2014-2017
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu:
Ve sledovaném období od zasedání Koordinačního grémia v Dolním Rakousku (Krems) dne
26. listopadu 2014 do zatím posledního zasedání Koordinačního grémia na Vysočině v Telči dne
25. listopadu 2015 se setkalo 12 skupin s výjimkou pracovní skupiny č. 6 Turistický ruch
(v oblasti turistického ruchu se Kraj Vysočina s rakouskými partnery a Jihočechy schází na
setkání v rámci Evropského regionu Dunaj Vltava - ERDV skupiny „Turistika orientovaná na
přírodu, zdraví, města a kulturu“ (30. 11. 2014, 19. 10. 2015) a Cykloturistika (30. 11. 2014.).
Četnost setkávání pracovních skupin pořádaných v jednotlivých krajích byla následující:
v Kraji Vysočina 5x, v kraji Jihomoravském 4x, v Dolním Rakousku 5x, v kraji Jihočeském 5x.
Vícekrát než jednou se sešla skupina č. 2 Zemědělství a lesnictví (2x), skupina č. 7 Zdravotnictví
(5x), skupina č. 8 Ochrana před katastrofami (5x), skupina č. 11 Regionální politika EU (2x),
skupina č. 12 Kultura (2x) a skupina č. 13 Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport (2x)
Výsledky spolupráce jednotlivých skupin:
1. Vodní hospodářství: Došlo k prohloubení kontaktů, předání dalších teoretických a
praktických zkušeností v oblasti vodního hospodářství se zaměřením zejména na ochranu
podzemních a povrchových vod. Proběhla vzájemná výměna zkušeností při řešení
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problematiky ochrany vod v jednotlivých krajích a spolkové zemi Dolní Rakousko.
Koordinátor skupiny upozorňuje, že Kraj Vysočina nemá s Dolním Rakouskem společnou
hranici, a nemá tedy ani žádnou působnost v řešení hraničních vod. Setkání se konalo 30.
11. 2015 v Táboře JČ, v r. 2016 bude v JMK.
2.

Zemědělství a lesnictví: V rámci setkání došlo k prohloubení stávajících kontaktů a další
výměně teoretických i praktických zkušeností v oblasti zemědělství a lesnictví. Významnými
tématy jsou také otázky z oblasti lesního hospodářství a myslivosti, v oblasti zemědělství
pak půdoochranné technologie a odbyt zemědělské produkce. Pracovní skupina se sešla
18. 11. 2015 v Kraji Vysočina, proběhla exkurze v centru EDEN a Rybářství Kinský a.s.,
příští rok bude setkání v Dolním Rakousku.

3.

Ochrana přírody a životního prostředí: Přínosem setkávání skupiny je výměna
zkušeností, informací a kontaktů. Ve stavu zrodu je Project Cross-boarder Habitat Network
CZ-AT /koridory divoké zvěře/. Pracovní skupina se v průběhu roku 2015 sešla 22. 9.
v JMK, příště bude jednání v jižních Čechách.

4.

Hospodářství: Pracovní skupina se průběhu roku 2015 sešla 17. 2. na Vysočině, v příštím
roce pořádá Dolní Rakousko i s Hospodářskou komorou DR. Koordinátor skupiny se hodlá
zaměřit na zkvalitnění spolupráce, vytvoření nových projektů, výměnu informací
o úspěšných projektech, programech pro podnikatele a novinkách v oblasti legislativy,
hospodářské politiky a podmínkách pro podnikání v jednotlivých regionech. Představení
mezinárodní spolupráce regionů orientované na Čínu. Představeny kroky pro hospodářský
rozvoj příhraničních regionů. Další program je MagNet-Místní Agenda Netzwerk.

5.

Věda: Hlavní okruhy jednání v této oblasti byly při přípravě operačního programu AT-CZ
2014 – 2020. Koordinátor skupiny vidí prioritu v zajištění absorpční kapacity pro oblast vědy
a výzkumu pro operační program AT-CZ 2014-2020 v prioritních osách (1a) Posilování
výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací
a podpora odborných středisek a (10) Investice do vzdělání, odborné přípravy a školení za
účelem získávání dovedností a celoživotního učení. Spolupráce bude iniciována pro
výzkumná zařízení na území kraje. Setkání skupiny se uskutečnilo 3. prosince 2014
v Jihočeském kraji, představení Regionální inovační strategie JčK, příští setkání bude
v Dolním Rakousku.

6.

Turistický ruch: Pracovní setkání v rámci této skupiny se neuskutečnilo z důvodů změn
koordinátorů ve všech českých krajích. Příští setkání bude v lednu 2016 na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour v Brně. Zástupci Kraje Vysočina se v této oblasti setkávají
s Jihočeským krajem a rakouskými partnery i v rámci pracovních skupin „Turistika
orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu“ a „Cykloturistika“ v rámci ERDV (Evropský
region Dunaj Vltava).

7.

Zdravotnictví: Pracuje se na nastavení společných projektů. Společná cvičení záchranných
složek, úprava softwaru zdravotnických operačních středisek, přeshraniční spolupráce
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nemocnic Melk-Znojmo, Hollabrunn-Břeclav. Budoucí spolupráce v r. 2016 po instalaci
nového SW společné přeshraniční cvičení ZZS, Kraj Vysočina se chce zúčastnit.
Spolupráce v rámci pracovní skupiny fungovala v roce 2015 formou jednotlivých projektů na
základě vytipování nejdůležitějších oblastí k řešení a uspořádáním konferencí řešících
danou problematiku: 1. Přeshraniční neodkladná péče, 2. Vzdělávání pracovníků ve
zdravotnictví, 3. Spolupráce Břeclav – Hollabrun.
Pracovní skupina se setkala 29. 10. 2015 v JMK a 13. 11. v Dolním Rakousku, v příštím
roce dle připravovaných projektů, např. Vysočina připravuje projekt „Sledování nežádoucích
interakcí léčiv včetně antibiotik“.
8.

Ochrana před katastrofami: Při setkáních došlo k výměně „dobré praxe“ při zdolávání
přírodních katastrof a mimořádných událostí. Tyto zkušenosti nabyté v praktickém životě
jsou velmi cenné. Rovněž je zajímavá i výstavba a činnost operačních středisek záchranářů
k rychlému a efektnímu zabezpečení pomoci vhodnými prostředky.
V r. 2015 byla účast na pracovním jednání Weidhofen, účast posádek ZZS Kraje Vysočina a
figurantů – studentů Střední zdravotnické školy Jihlava na cvičení ARCANUS v Rakousku
16. 5. Nebo cvičení výskyt VVN (Ebola) 27. 4. v Jihlavě či cvičení Sanitka Vratěnín 3. 7. v
JMK
Příští rok se plánuje pozvání partnerů na cvičení IZS s tématem evakuace z výletního
plavidla na vodním díle Dalečín – červen Kraj Vysočina.

9.

Doprava: Koordinace přípravy projektů s přeshraničním dopadem na rozpočtové období
2014 – 2020. Spolupráce s Dolním Rakouskem se přenesla i do znalostní platformy
Mobilita, dostupnost a doprava Evropského regionu Dunaj – Vltava, kde byly ukotveny
společné zájmy v oblasti dopravy.
Budoucí spolupráce: v r 2016 - Podpis partnerské dohody na realizaci projektu II/360 Třebíč
– Střítež. Diskuse nad výstupy projektu „Analýza potenciálů přeshraniční veřejné dopravy“,
které mohou být významným příspěvkem k diskusi nad rozvojem veřejné hromadné dopravy
v příhraničním území. Na základě těchto výstupů je možné v rámci dotačního titulu OP ATCZ 2014 – 2020 navázat na projekt „Dosažitelnost spojuje“. Jednou z aktivit tohoto projektu
byl provoz přeshraniční autobusové linky na trase Telč – Raabs an der Thaya.
S ohledem na provázanost oblasti dopravy a kultury v rámci OP AT-CZ v rozpočtovém
období Evropské unie 2014 - 2020 bude třeba zajistit užší spolupráci s pracovními
skupinami „Kultura“ a „Turistický ruch“. Kraj Vysočina má své priority zakotveny v
projektových fiších ERDV (stavby na trase Severojižního propojení Kraje Vysočina a na
komunikaci II/406 ve směru z Telče do Dolního Rakouska). Pracovní skupina se sešla 13. 5.
2015 v Brně, další jednání bude v KV.

10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Práce pracovní skupiny probíhá vzhledem k principiálně rozdílnému přístupu k problematice
na úrovní výměny aktuálních informací o stavu podkladů a dokumentací v českých krajích
a v Dolním Rakousku a řešení z toho vyplývajících přeshraničních vazeb. Koordinátor
skupiny se chce v budoucnu zaměřit na zpracování informací o pořizování územně
plánovací dokumentace Kraje Vysočina a koordinaci v úrovni územního plánování zejména

Číslo stránky

5

vedení technické a dopravní infrastruktury, které může mít přeshraniční dopad. Vzhledem k
odlišnosti přístupu k územnímu plánování v Dolním Rakousku a v ČR je naše spolupráce
omezena na výměnu informací o zásadních dokumentech územního rozvoje a o pohledu na
řešení společných problémů navazující technické a dopravní infrastruktury (VRT, silnice 1.
třídy, přenosová vedení atd). Vzhledem k těmto podmínkám dosavadní způsob spolupráce
vyhovuje.
Pracovní skupina se setkala 18. 11. 2015 v St. Pölten, další jednání bude na Vysočině.
11 Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony:Setkání bylo 18. 11.
2015 v St. Pölten v Dolním Rakousku, další jednání bude společně se skupinou 10 na
Vysočině.
Přínosy:
- Stále se zlepšující koordinace práce regionálních subjektů z DR, KV, JčK a JMK
vyplývající z administrace OP EÚS Rakousko-ČR. Především při konzultování projektů
přeshraniční spolupráce, které se projevuje na 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 a 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.
Budoucí spolupráce v r. 2016, spolu se skupinou 10 se předpokládá:
- pokračující podporu při výměně informací důležitých pro implementaci OP EÚS
Rakousko – ČR,
- společnou koordinaci konzultací projektových záměrů na území DR, Kraje Vysočina a
krajů Jihomoravský, Jihočeský
- prohlubování a udržování doposud velmi dobrých vztahů a komunikace mezi
regionálními subjekty DR, Kraje Vysočina a krajů Jihomoravský, Jihočeský
- vzájemnou podporu při ukončování OP EÚS Rakousko – ČR 2007-2013, zejména při
řešení otázky splnění pravidla n+2
- vzájemnou podporu při spouštění implementace OP EÚS Rakousko – ČR 2014-2020
- společně s JčK, JMK a NÖ Regional Gmbh je Krajem Vysočina připravován projekt
Connecting Regions CZ-AT. Cílem je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční
spolupráci mezi subjekty z obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování
společných strategií, jako např. Strategie 2020. Podunajské strategie, Centrope,
Eurorogion Dunaj-Vltava a strategie jednotlivých regionů. Dalším cílem je zajistit lepší
informovanost o Programu. Projekt je připravován na roky 2016-2019.
12. Kultura: Úspěšné dokončení projektu Porta culturae. Projekt byl mimořádně kladně
hodnocen z pozice místních i krajských samospráv, odborných pracovníků podílejících se
na jednotlivých aktivitách projektu i samotných účastníků = návštěvníků.
Budoucí spolupráce:2016 - Aktivně se podílet na přípravě nového projektu. Přípravy k
podání společného projektového záměru, který se bude týkat všech regionů Dohody, byly již
zahájeny, setkání proběhlo v Kraji Vysočina (13. říjen 2015 – Projekt I-CULT). Vytváření
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odborných badatelských týmů, jehož výsledkem by bylo zpracování konkrétních odborných
témat.
Příští setkání skupiny proběhne na jaře 2016 na Vysočině, další na podzim jižní Čechy.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport: Skupina se v roce 2015 setkala 2x
a dlouhodobě podporuje studenty, kteří se učí německy - např. možnost účasti
na každoročním setkání mládeže ELJUB v Dolním Rakousku, koordinátor skupiny zároveň
pozitivně hodnotí účast rodilých mluvčí v porotách krajských kol olympiády v německém
jazyce. Nadále pokračuje komunikace s rakouskou stranou o lektorovi německého jazyka
na středních školách na Vysočině, kde se již osvědčila i krátkodobá spolupráce s rodilou
mluvčí z Dolního Rakouska. Skupina zahájila jednání o spolupráci v oblasti sportovních
aktivit – čtyřstranné fotbalové turnaje, příští ročník se uskuteční Turnaj 4 v Jihlavě.
I v roce 2016 bude pořádána JUNGE UNI Waldviertel – Vysočina, Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina pro děti ve věku 11-14 let, již osmý ročník týdenního vzdělávacího
pobytu pro mladé.
Skupina se sešla 22. dubna 2015 v Kraji Vysočina a 19. října v jižních Čechách, příště
setkání organizuje Jihomoravský kraj.
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, jehož 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.
Průběžně 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. prosince 2015
Projekt „Technická pomoc Operačního programu Přeshraniční spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007–2013 v Kraji Vysočina“, v jehož rámci budou hrazeny náklady, které
kraji vznikají v souvislosti s administrací programu – personální náklady, kancelářské
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potřeby, cestovné, vzdělávání atd., by měl přispět k bezproblémovému průběhu OP
Rakousko – Česká republika (dále jen OP AT-CZ) na území Kraje Vysočina. Stejné projekty
jsou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský
a Jihomoravský kraj). Cílem projektu je maximální počet kvalitních projektů předložených
v rámci OP AT-CZ a úspěšné vyčerpání alokace programu.


Handicap Fit – zkvalitnění pobytových sociálních služeb pro handicapované
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Domov důchodců Ždírec)
Doba realizace: 1. listopadu 2013 – 28. února 2015
Během projektu byly v prostorách Domova důchodců Ždírec realizovány prvky podle
Memory konceptu z dolnorakouských zařízení specializujících se na práci s osobami
trpícími Alzheimerovou chorobou. Vnitřní prostory byly vybaveny prvky pro Memory
koridory, park před budovou byl navržen a vybaven podle konceptu Memory garden. Domov
důchodců Ždírec se stal prvním zařízením využívajícím tyto prvky v ČR a Alzheimer
centrem pro Kraj Vysočina. Terapeuti z Dolního Rakouska byli na Vysočině proškoleni v
Arteterapii – práci s hlínou pro handicapované.

Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, ORR, tel. 564 602 562

Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:
 Realizace projektu Živá kulturní spolupráce Vysočina-Dolní Rakousko
Projekt navazuje na úspěšnou přeshraniční iniciativu Porta culturae, jejímž cílem bylo
navázání užší kulturní spolupráce mezi českými příhraničními kraji a Dolním Rakouskem.
Projekt Živá kulturní spolupráce Vysočina – Dolní Rakousko přispívá k dalšímu rozvoji
přeshraniční kulturní spolupráce mezi institucemi na Vysočině a v Dolním Rakousku. Projekt
se zaměřuje na spolupráci v oblasti tvůrčího umění a výstavnictví. Nositelé projektu jsou
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Kulturvernetzung NÖ. Spolupracujícími partnery jsou
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Vysočina Tourism, Muzeum Vysočiny Jihlava, Úřad
dolnorakouské zemské vlády, oddělení Zemských sbírek, Waldviertel Akademie.
Rok 2015 byl zejména ve znamení příprav nového přeshraničního projektu - spolupráce
4 krajů v oblasti kultury, ale proběhla i realizace společných kulturních iniciativ započatých
v minulých letech:
Na dolnorakouském muzejním dnu (Museumstag NÖ 2015) v klášteře Seitenstetten byly
představeny a distribuovány odborné publikace vydané muzei a galeriemi Kraje Vysočina.
15. června 2015 se v dolnorakouském St. Pöltenu sešla pracovní skupina Kultura, jejím
výstupem bylo pozitivní zhodnocení výsledků předchozí spolupráce a deklarace
oboustranného zájmu na přípravě nových projektů v oblasti kultury s akcentem zaměření na
oblast paměťových institucí, muzeí a galerií.
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V rámci přípravy nového společného projektu čtyř krajů (Kraj Vysočina, Dolní Rakousko,
kraj Jihočeský a Jihomoravský) se uskutečnilo několik společných setkání českých a
dolnorakouských pracovníků v oblasti kultury a muzejní a galerijní práce – 29. 9. 2015 Č.
Budějovice, 13. 10. 2015 Jihlava, 3. 12. 2015 Znojmo. Jednání se vedla o dalším rozvoji a
budoucím směřování spolupráce kulturních organizací, zejména muzeí a galerií v českorakouském příhraničí. Výsledkem těchto setkání je návrh konkrétních aktivit pro společný
kulturní přeshraniční projekt, který by měl být případně realizován v letech 2016 – 2019


Rozšíření spolupráce při realizaci Dnů otevřených ateliérů 2015:
Již po páté se v Kraji Vysočina uskutečnily Dny otevřených ateliérů, jejichž myšlenka
uspořádání na Vysočině byla založena ve spolupráci s Dolním Rakouskem, kde se v roce
2015 uspořádal již 13. ročník. V rámci trvalé spolupráce regionů na přípravě a realizaci této
ojedinělé akce byla jejich příprava i v roce 2015 vzájemně koordinována a propagována.
Dny otevřených ateliérů na Vysočině a v Dolním Rakousku se vzájemně prezentovaly na
jednotlivých zahajovacích pořadech DOA v Jihlavě a v St. Pöltenu. Slavnostní otevření
proběhlo v sídle Krajského úřadu 16. 9. 2015. Ve víkendových dnech 3. a 4. října bylo
otevřeno celkově na dvě stě ateliérů, dílen a uměleckých škol. Tradičně největší zájem ze
strany široké veřejnosti, a to i ze zahraničí, byl o prohlídku sklářských provozů a dílen. Do
akce se zapojily ve větším počtu také výtvarné umělecké školy všech stupňů. DOA probíhají
koordinovaně v po sobě jdoucích víkendech v Jihomoravském kraji, Jihočeském kraji,
Vysočině, Dolním Rakousku a Horním Rakousku. Projekt poskytl prostor pro nové formy
spolupráce; výtvarné workshopy, prezentace vysočinských DOA při zahájení
dolnorakouských DOA 9. září v St. Pöltenu.



Propagace výstavy Poklady Vysočiny
Spolupráce byla zaměřena na zpřístupnění a představení tohoto ojedinělého výstavního
konceptu i návštěvníkům z Dolního Rakouska, a to formou realizace německojazyčné verze
výstavy (doplnění němčiny do výstavní expozice). Výstava pokračuje nadále jako putovní.



Databanka kulturních subjektů:
Finalizace regionální databanky a propojení s ostatními příhraničními regiony



Návštěva Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina v rakouském Waidhofenu
V úterý 24. února 2015 navštívili zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina a Hasičského
záchranného sboru Kraje Vysočina své kolegy v rakouském Waidhofenu. Cílem pracovního
setkání byla výměna zkušeností, a to zejména v oblasti ochrany před katastrofami. Součástí
programu bylo i seznámení se strukturou hasičského sboru v Dolním Rakousku, místní
organizací i technikou. V průběhu jednání byla diskutována i účast rakouských hasičů na
plánovaných cvičení IZS v Kraji Vysočina.



Lektorka německého jazyka
Na středních školách v Kraji Vysočina působila od 1. 4. do 30.6 2015 rodilá mluvčí Elisabeth
Bramauer jako lektorka německého jazyka. Vyučovala na Gymnáziu Jihlava, Obchodní
akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole
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s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, Gymnáziu a Střední odborné škole Moravské
Budějovice, Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, Gymnáziu Třebíč, Obchodní
akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole a Jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky Třebíč. Působení lektorky německého jazyka bylo financováno z prostředků Kraje
Vysočina. Lektorka spolupracovala i s příspěvkovou organizací Vysočina Education, s níž
pořádala semináře pro učitele německého jazyka a díky níž měla možnost setkat se s učiteli
a studenty dalších středních škol v Kraji Vysočina. Spolupráce byla hodnocena kladně jak
studenty, středními školami, tak i samotnou lektorkou.


ENERSOL odborná mezinárodní konference a soutěž středních škol zabývající se
šetřením energií, obnovitelnými zdroji energií a snižováním emisí v dopravě probíhala
v Jihlavě 16. a 17. dubna 2015. Slavnostní zahájení proběhlo za účastni radní Kraje
Vysočina pro oblast školství Jany Fialové. Mezi účastníky nechyběl ani Zdeněk Chlád, radní
Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a oblast životního
prostředí a senátor Miloš Vystrčil. Z partnerského rakouského regionu se zúčastnila
družstva z HTL Hollabrunn a Linzer Technikum HTL. Konference, které se vedle zástupců
většiny českých krajů zúčastnili i odborníci ze Slovenska, Rakouska, Německa a Slovinska
se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.



Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2015
24. 4. 2015 navštívil radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc.
Martin Hyský slavnostní zahájení letošní Dolnorakouské zemské výstavy ve Frenkenfelsu.
Setkal se i s dolnorakouským zemským hejtmanem Erwinem Pröllem. Letošní téma výstavy
bylo „Alpy- jejich historie, vývoj a budoucnost“.



Cvičení Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina –„EBOLA“
27. 4. 2015 se zúčastnila delegace z Dolního Rakouska cvičení IZV „Vysoce virulentní
nákaza -EBOLA“. Přítomni byli zástupci Dolnorakouského zemského zdravotního ředitelství,
Holdingu klinik, Červeného kříže a Úřadu Dolnorakouské zemské vlády – oddělení požární
ochrany a civilní obrany. Hosté hodnotili velmi dobře úroveň cvičení a spolupráci všech
složek záchranného systému.



Soutěž první pomoci Baden u Vídně
6 žáků a 2 vyučující Střední zdravotnické školy Jihlava se zúčastnili 9. 5. 2015 Soutěže
první pomoci v Badenu v Dolním Rakousku, kterou organizoval dolnorakouský Červený kříž.



Cvičení IZS ARCANUS 2015 Allensteig Dolní Rakousko
16. 5. 2015 se uskutečnilo jedno z historicky největších mezinárodních cvičení
integrovaného záchranného systému v Rakousku. Zúčastnili se i dvě osádky Zdravotnické
záchranné služby Kraje Vysočina, které se aktivně zapojili v několika různých krizových
situacích a studenti a učitelé Střední zdravotnické školy Jihlava, kteří působili v roli figurantů
u scénáře autobusového neštěstí. Pan Slámečka, předseda Bezpečnostní komise Rady
Kraje Vysočina se zúčastnil jako zahraniční pozorovatel a jednal se zástupci Červeného
kříže a dalšími účastníky. Naši záchranáři byli kladně hodnocení velením cvičení.
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Odborná stáž učitelek Střední zdravotnické školy Jihlava v zařízeních IZS a v
nemocnici Melk v Dolním Rakousku
29. - 31. května se uskutečnila cesta zástupců Střední zdravotnické školy Jihlava do
Dolního Rakouska – Melk a okolí. Účastníci se seznámili se systémem fungování zdravotní
péče a integrovaného záchranného systému v Dolním Rakousku, dále proběhla stáž
v nemocnici Melk. Program organizoval Rotes Kreuz – Červený kříž Dolní Rakousko.



Kadeřnická soutěž „Otevřené Mistrovství Dolního Rakouska 2015“
6 žákyň oboru kadeřník se pod vedením učitelek odborného výcviku Střední odborné školy
služeb Jihlava zúčastnilo Otevřeného Mistrovství Dolního Rakouska 2015 v kadeřnické
soutěži, která se konala v St. Pöltenu.



Účast zástupců rakouského Červeného kříže na „Soutěži první pomoci“
V Mladých Bříštích se ve dnech 17. - 18. června 2015 uskutečnil 21. ročník soutěže
středních zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenské republiky,
Německa a Rakouska. Zúčastnili se i zástupci rakouského Červeného kříže z Korneuburgu.
Pořadatelem byla Střední zdravotnická škola Jihlava. Soutěžní družstva absolvovala ve
dvou dnech okruh s celkem pěti stanovišti, kde jejich členové ošetřovali zranění, která
mohou v běžném životě potkat na silnicích či v přírodě. Cílem soutěže je připravit budoucí
zdravotníky na životní situace, které při první pomoci mohou zažít. Soutěž navštívila radní
pro oblast školství, mládeže a sportu ing. Jana Fialová. Vyučující i žáci si mohou při soutěži
vyměnit zkušenosti, získat nové dovednosti a diskutovat způsob ošetření s pracovníky
Záchranné zdravotnické služby Kraje Vysočina.



Evropská literární setkání mládeže (eljub)
Zemská vláda Dolního Rakouska organizuje již několik let každoročně v létě mezinárodní
setkání mládeže ze zemí střední Evropy. Od roku 2009 mohou Kraj Vysočina, Jihomoravský
kraj a Jihočeský kraj vysílat na setkání české účastníky - výherce krajských kol olympiád v
NJ. Od roku 2013 spoluorganizuje mezinárodní setkání spolek p&s melk a ta jsou zaměřena
z části na literární tvorbu, digitální čtení, psaní, publikování a komunikaci. Nesou název
evropské literární setkání mládeže (eljub), ve většině případů jsou financované z
evropských vzdělávacích programů a jejich výstupem je vždy e-book, vytvořený účastníky
setkání. V roce 2015 se eljub uskutečnil v Kremži v termínu 4– 11. července 2015, z Kraje
Vysočina byli vysláni dva zástupci.
Eljub se stal základem pro další mezinárodní projekt s názvem eljub think thank. Projekt trvá
jeden rok a je zaměřený na strukturální dialog – diskusi nejen o výstupech projektů eljub
mezi mladými lidmi a osobami s rozhodovacími pravomocemi a byl podpořen na rakouské
straně z programu Erasmus+.
Tohoto projektu se účastní 2 studenti z Kraje Vysočina.
Další dva studenti z Kraje Vysočina se zúčastnili vzdělávací akce úzce navazující na
projekty eljub s názvem Be a Border Crosser – přeshraniční Poetry Slam v Melku v termínu
25. – 27. 11. 2015.
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Mladá univerzita Waldviertel – ve dnech 2. - 7. srpna 2015 proběhl již 7. ročník Mladé
univerzity Waldviertel. V letošním roce se zúčastnilo 117 českých a rakouských dětí ve věku
11 – 14 let. V letech 2009 – 2015 tak absolvovalo Mladou univerzitu celkem 770 českých
a rakouských účastníků. V rámci tradičního „Dne na Vysočině“ děti navštívily ve středu 5. 8.
Jihlavu, kde pro ně byl připravený pestrý celodenní program skládající se z dopoledních
přednášek v kongresovém sále Krajského úřadu na zajímavá témata - astronomické,
záchranářské a horolezecké (Radek Jaroš, nejúspěšnější český himalájský horolezec).
Odpoledne proběhlo sedm workshopů – v ZOO, v Horáckém divadle, v Centru
dokumentárního filmu, v Hasičské záchranné stanici, fotografický, hudební v Domě Gustava
Mahlera a výtvarný v domě Josefa Hoffmana v Brtnici. Závěrečné slavnosti v Raabsu
v Dolním Rakousku se 7. 8. zúčastnil i hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a český
velvyslanec v Rakousku pan Jan Sechter.



Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě
Od 16. do 23. srpna se letos poprvé zúčastnili Letní žurnalistické školy KHB v Havlíčkově
Brodě i dvě studentky z Dolního Rakouska stejně jako i dvě účastnice z Nitranského
samosprávného kraje. Kraj Vysočina finančně podpořil účastníky z partnerských regionů.



Setkání ministrů zahraničních věcí ČR a Rakouska a hejtmanů z Jihočeského
a Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Dolního a Horního Rakouska
21. srpna 2015 se v Linci sešli zástupci centrálních a regionálních vlád, aby společně
diskutovali nejaktuálnější témata česko-rakouské spolupráce. Mezi hlavní zmiňované oblasti
patřilo propojení dopravní infrastruktury, vytvoření mezinárodního právního rámce pro
spolupráci zdravotnických záchranných služeb, turismus, kulturní spolupráce, výměny
mládeže a na popud rakouské strany též aktuální problematika uprchlíků, migrace a jaderné
energie. Na závěr bylo přijato společné prohlášení Sousedský dialog 2030 a vytvořena
pracovní skupina 2+6 pro přeshraniční spolupráci. Na toto setkání navazovalo setkání
ředitelů krajských a zemských úřadů s oběma velvyslanci /tzv. Grémium 2+6/, které proběhlo
11. 11. 2015 v Třeboni. Byl projednáván i návrh Prohlášení, které by se pravděpodobně
mělo podepsat po schválení příslušnými orgány při plánovaném setkání hejtmanů
uvedených regionů a ministrů zahraničí v květnu 2016 v Českém Krumlově.



Den s Krajem Vysočina
12. 9. 2015 proběhl k 15. výročí vzniku kraje slavnostní Den s Krajem Vysočina, jehož
obsahem bylo mj. i představení partnerských regionů Kraje Vysočin. V rámci kulturního
pořadu vystoupila lidová taneční skupina „Wachauer Volkstanzgruppe Arnsdorf“, která
představila tradiční folklór. Dolnorakouská centrála cestovního ruchu NÖ Werbung
představila kulturní a turistické zajímavosti této spolkové země a nabídla k ochutnávce
některé typické regionální speciality. K dispozici byly i propagační materiály v češtině.
Stánek se těšil velkému zájmu návštěvníků.
V předvečer Dne s Krajem Vysočina proběhl slavnostní koncert Te Deum v kostele sv.
Ignáce v Jihlavě, kterého se zúčastnil též Chargé d´ Affaires Rakouského velvyslanectví
v Praze pan Gärtner.
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Sportovní utkání OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a BHAK Zwettl – v říjnu 2015 proběhla v
Zwettlu již tradiční sportovní soutěž v sálové kopané, volejbalu a stolním tenisu o putovní
pohár. Reciproční návštěva proběhne v Jihlavě v červnu 2016.



Zlepšování péče o staré, nemocné a handicapované. Systém péče o lidi s jednotlivými
druhy demence, ale i výměna vzájemné spolupráce v oblasti rodinné a seniorské politiky
Kraje Vysočina a Dolního Rakouska. To byla hlavní témata pracovní návštěvy v Dolním
Rakousku a Vídní, která se uskutečnila 9. – 11. prosince 2015. Jednání se zúčastnil radní
Kraje Vysočina pro sociální a rodinnou politiku Petr Krčál a také vedoucí odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina Věra Švarcová. S Dolním Rakouskem realizoval Kraj
Vysočina dva úspěšné projekty, které vedly k propojení systému rodinných a senior pasů,
úspěšným projektem bylo i budování vzpomínkových koridorů pro seniory v Domově Ždírec.



Výstava českých betlémů v Spolkovém muzeu Kautzen v Dolním Rakousku
v předvánočním termínu proběhla ve Spolkovém muzeu Kautzen výstava betlémů. Za
českou stranu přispělo ze svých sbírek Muzeum Vysočiny Třebíč dvěma betlémy. Třebíčské
Muzeum Vysočiny spolupracuje s Heimatsmuseem v Kautzenu, zaměřeným na prezentaci
lidových řemesel, zejména prostřednictvím své pobočky Muzea řemesel v Moravských
Budějovicích.



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, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava spolupracuje s BHAK Zwettl, s
Landesberufsschule St. Pölten a Österreichisches Rotes Kreuz LV NÖ
Škola získala ocenění Pečeť kvality za projekt realizovaný v rámci programu Leonardo
da Vinci. „Střední odborná škola služeb organizuje zahraniční stáže studentů už více než
15 let, do loňského roku to bylo v rámci programu Leonardo da Vinci, na který navázal
projekt Erasmus+. V rámci oceněného projektu absolvovalo stáž v zahraničí 43 studentů.
Vyjeli do Rakouska, Německa, Holandska, Polska a na Slovensko.
- Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau - Gartenbauschule Langenlois
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems /momentálně se jedná
s novým vedením rakouské školy o pokračování spolupráce/
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen

Zpracoval: Jiří Wiche, OSH, tel. 564 602 338
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B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem CHAMPAGNE-ARDENNE
Oficiální Smlouva o spolupráci mezi Krajem Vysočina a francouzským regionem ChampagneArdenne byla uzavřena dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání smlouvy bylo vyústěním vztahů,
které se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
V roce 2015 se praktická realizace partnerské smlouvy o spolupráci opírala zejména o oblasti
školství, kultury, gastronomie a společných projektů v rámci programů EU. Příkladem úspěšné
spolupráce v oblasti školství je společně financované vyslání francouzského lektora do Kraje
Vysočina, které probíhá již od roku 2008, program Rok v Champagne-Ardenne, umožňující
studium ve Francii středoškolákům, či úspěšně probíhající partnerství několika středních škol
na Vysočině se školami v Champagne-Ardenne. Z oblasti sportu je třeba zmínit účast mladých
hokejistů z Vysočiny na turnaji, který se konal v Remeši. V Remeši se také konala prestižní
mezinárodní soutěž hotelových škol Trofej Philippa Milla, jíž se v listopadu 2015 zúčastnili
studenti hotelové školy z Havlíčkova Brodu.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména na bázi výměn současného regionálního umění
mezi oběma regiony. V roce 2015 se uskutečnila nová aktivita v oblasti kultury spočívající
v umělecké rezidenci výtvarníka z Vysočiny v Champagne-Ardenne a recipročně v rezidenci
francouzské výtvarnice v Akademii ve Světlé nad Sázavou. Od roku 2009 probíhají pravidelné
výstavy současného regionálního umění mezi Oblastní galerií Vysočiny se sídlem v Jihlavě
a Krajským úřadem regionu Champagne-Ardenne, který vždy na několikaleté období shromáždí
sbírku nazvanou Artothèque éphémère. V roce 2015 byl sestaven již čtvrtý soubor děl této
sbírky, do něhož byla zahrnuta opět díla dvou umělců z Vysočiny. Kulturní spolupráce
pokračovala i v oblasti filmu, když v Jihlavě promítal opět po roce pojízdný Kouzelný karavan,
který představil krátké francouzské filmy, dokumentární, animované a další. Protagonisté
Kouzelného karavanu také zorganizovali ve třech městech regionu Champagne-Ardenne
v březnu 2015 promítání českého dokumentárního filmu v rámci Ozvěn MFDF Jihlava.
Řadou aktivit pokračoval společný projekt v rámci programu Erasmus+ s názvem Vaříme
společně, který umožňuje výměny a vzájemné předávání praxe učitelů hotelových škol.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2015:
 Lektor francouzského jazyka: Na středních školách v Kraji Vysočina působí rodilý mluvčí
jako lektor francouzského jazyka. Ve školním roce 2014/2015 byl lektorem Pierre Doazan,
od 1. září 2015 Nicolas Singier. Vyučuje na Gymnáziu Jihlava, Obchodní akademii a
Hotelové škole Havlíčkův Brod, Gymnáziu Třebíč, Gymnáziu a Obchodní akademii
Pelhřimov od září 2015 také na Gymnáziu Havlíčkův Brod a Gymnáziu Otokara Březiny a
Střední odborné škole Telč. Působení lektora francouzského jazyka je financováno
z prostředků Kraje Vysočina a regionu Champagne-Ardenne. Lektor spolupracuje s
příspěvkovou organizací Vysočina Education, s níž pořádá semináře pro učitele
francouzského jazyka a díky níž má možnost setkat se s učiteli a studenty dalších středních
škol v Kraji Vysočina.


Program „Rok v Champagne-Ardenne“: Kraj Vysočina ve spolupráci se školským úřadem
v Remeši a Francouzským institutem v Praze připravily pro školní rok 2015/2016 šestý
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ročník jednoletého studia v Champagne-Ardenne pro studenty středních škol z Vysočiny.
Školní rok 2014/2015 úspěšně absolvovala studentka pelhřimovského gymnázia na Lycée
Masaryk ve Vouziers. Od 1. září 2015 studují v partnerském regionu jedna studentka
Gymnázia Pelhřimov a dva studenti Gymnázia Havlíčkův Brod. Přijímacími školami jsou
gymnázia ve městech Charleville-Mézières, Romilly-sur-Seine a Joinville.


Projekt „Vaříme společně/Cooking Together“: V roce 2014 byl zahájen společný českofrancouzský projekt v programu Erasmus+ s názvem Vaříme společně. Tento dvouletý
projekt připravený Krajem Vysočina, příspěvkovou organizací Vysočina Education a
regionem Champagne-Ardenne je zaměřen na vzájemné výměny zkušeností v oblasti
odborného školství zaměřeného na gastronomii. Projekt rozvíjí spolupráci hotelových škol
mezi Champagne-Ardenne a Krajem Vysočina a je do něj zapojeno po čtyřech středních
školách z obou regionů. V průběhu roku 2015 proběhly tři mobility na Vysočině a tři
v Champagne-Ardenne.



Účast na konferenci regionu Champagne-Ardenne na téma Výzkum a podnikání:
Zástupci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina Iveta Fryšová a Petr
Holý se zúčastnili ve dnech 30. března až 1. dubna 2015 desátého ročníku kulatých stolů a
konference o výzkumu a podnikání – Assises Recherche & Entreprises, kde při odborné
diskusi prezentovali strategii Kraje Vysočina. Je v plánu zkušenosti z této konference využít
pro vytvoření soutěže doktorandských prací pro podporu výzkumu a inovací a propojení
podnikatelského a vysokoškolského sektoru.



Účast hotelové školy z Havlíčkova Brodu na mezinárodní gastronomické soutěži
v Remeši: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod byla nominována
k reprezentaci Kraje Vysočina na mezinárodním kole soutěže Trofej Philippa Milla, která se
konala dne 30. listopadu 2015 v Remeši. Dvoučlenný studentský tým soutěžil v přípravě
slaného a sladkého chodu v konkurenci vítěze regionálního kola této soutěže
v Champagne-Ardenne a týmů z Belgie, Slovenska, Maroka a japonské školy v Lyonu. Tým
hotelové školy, který obsadil čtvrté místo, doprovázela radní pro oblast školství, mládeže a
sportu Jana Fialová, která se v Remeši také setkala s prezidentem regionu ChampagneArdenne Jeanem-Paulem Bachym. V roce 2013 již na této soutěži reprezentovala Kraj
Vysočina hotelová škola z Třebíče.



Spolupráce mezi stavebními školami: Pokračuje partnerství mezi Střední školou stavební
v Jihlavě a stavebního učiliště v obci Pont-Sainte-Marie na předměstí města Troyes. V rámci
této spolupráce už několik skupin žáků různých oborů ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo
dvoutýdenní stáž ve Francii. V červnu 2015 přijeli do Jihlavy francouzští učni oboru truhlář,
kteří zde rozšiřovali své znalosti a dovednosti v oblasti uměleckého truhlářství. Na přelomu
září a října 2015 pak čeští studenti oboru instalatér byli na stáži ve Francii. Výměny se
realizují v rámci projektu z programu Erasmus+.



Spolupráce Akademie ve Světlé nad Sázavou a Vyšší školy umění a designu (ESAD)
v Remeši: Rozvíjející se spolupráce mezi oběma školami se realizovala uspořádáním dvou
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vzájemných výměn skupin studentů. V březnu 2015 světelští studenti navštívili Remeš, kde
se podíleli na týmové tvorbě spolu s francouzskými studenty. V dubnu pak navštívili
francouzští studenti světelskou akademii, kde se poprvé setkali s uměleckými řemesly jako
je odlévání a broušení skla, vyzkoušeli si tvorbu skleněných mozaik, vytvářeli keramické
plastiky a navštívili kamenosochařské dílny.


Studium na Víceoborovém lyceu hoteliérství a cestovního ruchu v Bazeilles:
Víceoborová škola hoteliérství a cestovního ruchu nabízí každoročně hotelovým školám na
Vysočině dvouleté pomaturitní studium. Ve školním roce 2014/2015 absolvovaly první,
přípravný rok studia v Bazeilles dvě absolventky Hotelové školy Světlá a Střední odborné
školy řemesel ve Velkém Meziříčí, které pokračují druhým ročníkem. Nové studenty se však
pro školní rok 2015/2016 nepodařilo sehnat.



Spolupráce Vysoké školy polytechnické Jihlava (VŠPJ) s Groupe ESC v Troyes: Mezi
Groupe ESC Troyes a VŠPJ je podepsaná smlouva o mobilitách programu Erasmus+ pro
programovací období 2014-2020. V rámci tohoto programu vyjeli v roce 2015 na
semestrální studijní pobyt na Groupe ESC Troyes tři studenti VŠPJ (dva studenti oboru
Finance a řízení a jeden student oboru Cestovní ruch) a na VŠPJ studovali dva studenti
cestovního ruchu z ESC Troyes.



Účast mladých hokejistů z Vysočiny na turnaji v Remeši: Tým hokejistů Vysočina U15
pod vedením trenérů HC Lední medvědi Pelhřimov se zúčastnil v Remeši ve dnech 9. a 10.
května 2015 turnaje s dalšími týmy regionální ligy Champagne-Ardenne.



Výběr děl umělců z Vysočiny pro Artotéku regionu Champagne-Ardenne: Práce grafika
Miloše Slámy a malíře Petra Grubera byly zapůjčeny do čtvrtého vydání fondu výtvarných
děl nazvaného Artothèque éphémère. Partnerský region Kraje Vysočina ChampagneArdenne sestavil pro tříleté období dočasný fond výtvarných děl všech žánrů a technik a
zahrnul do něj již podruhé i díla dvou umělců z Vysočiny.



Rezidence výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii: Regionální rada ChampagneArdenne nabídla možnost vyslat výtvarného umělce z Kraje Vysočina do rezidenčního
centra CAMAC (Centrum umění v Marnay-sur-Seine) na dvouměsíční tvůrčí pobyt.
Na základě této nabídky byl vybrán grafik Jan Vičar, který absolvoval tento pobyt v říjnu
a listopadu 2015. Jan Vičar ve Francii navázal kontakty, které hodlá zprostředkovat formou
výstav či besed.



Rezidence výtvarnice ze Champagne-Ardenne v Akademii ve Světlé nad Sázavou:
Akademie ve Světlé nad Sázavou přivítala od 1. do 30. listopadu 2015 malířku a sochařku
Marion Ancelme, která zde objevovala řemeslné techniky, jež se v Akademii vyučují,
konkrétně práci se sklem, keramikou a porcelánem, a vytvářela dílo ve vzájemném
propojení těchto materiálů.
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Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v ChampagneArdenne: Ve třech městech kraje Champagne-Ardenne (Vouziers, Remeš a Epernay)
proběhla ve dnech 17.–19. března 2015 tři promítání dokumentárního filmu z MFDF Jihlava.
Ozvěny organizuje sdružení La Pellicule ensorcelée, které s Krajem Vysočina spolupracuje
také v rámci projektu Kouzelného karavanu.



Promítání krátkých francouzských filmů v Kouzelném karavanu: Region ChampagneArdenne a Kraj Vysočina podpořily cestu malého kočovného promítacího sálu nazvaného
Kouzelný karavan po České republice. Karavan byl od 27. do 31. října 2015 součástí
doprovodného programu Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Byl
přístupný nejširšímu publiku a nabídl sérii krátkých dokumentárních a animovaných
francouzských filmů s českými titulky.



Účast regionu Champagne-Ardenne na Dni s Krajem Vysočina: Na události
pro veřejnost, která se uskutečnila v Jihlavě dne 12. září 2015 k 15. výročí vzniku Kraje
Vysočina, prezentoval region Champagne-Ardenne své produkty a turistické zajímavosti a
v rámci kulturního programu vystoupila hudební skupina Milamarina. Regionální radu
Champagne-Ardenne zastupovala na oficiálních setkáních radní pro školství paní Djamila
Haddad.

Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina byla hejtmany
obou krajů podepsána dne 19. dubna 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal
obdobnou smlouvu o spolupráci s regionem Champagne-Ardenne v tomtéž roce.
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu). Složení stálé konference za Kraj Vysočina vzala na vědomí rada kraje svým
usnesením č. 1684/27/2014/RK.
Konkrétní výsledky spolupráce:
 Návštěva radní pro oblast školství ing. Jany Fialové ve školách v Nitranském kraji
Dne 26. března 2015 navštívila radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Jana Fialová dvě partnerské školy, které fungují v režimu blížícímu se systému duálního
vzdělávání. Součástí návštěvy Střední odborné školy technické v Šuranech a Střední
odborné školy hotelových služeb a obchodu v Nových Zámcích byla i prohlídka obou škol
a diskuze s jejich učiteli a studenty. Se zástupci obou škol se paní radní opět setkala
koncem dubna na odborné výstavě středních škol Mladý tvorca 2015 v Nitře.
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Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofestival Nitra
Ve dnech 24. – 27. března 2015 se uskutečnila již 8. mezinárodní gastronomická soutěž
středních hotelových škol v Nitře. Kraj Vysočina reprezentovalo družstvo Obchodní
akademie a Hotelové školy Třebíč. Zúčastnila se soutěžní družstva ze Slovenska,
Maďarska, Chorvatska, Francie a z Čech. Tým z Třebíče si odvezl bronz za práci kuchařů a
dokonce zlato v kategorii číšníků. Za krajskou samosprávu Kraje Vysočina se zúčastnila
radní pro školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která se při této příležitosti setkala i
s předsedou Nitranského samosprávného kraje Milanem Belicou. Kraj účast třebíčské
Hotelové školy finančně podpořil.



ENERSOL odborná mezinárodní konference a soutěž středních škol zabývající se
šetřením energií, obnovitelnými zdroji energií a snižováním emisí v dopravě probíhala
v Jihlavě 16. a 17. dubna 2015. Slavnostní zahájení proběhlo za účastni radní Kraje
Vysočina pro oblast školství Jany Fialové a Juraje Horvátha, místopředsedy Nitranského
samosprávného kraje, partnerského regionu Kraje Vysočina. Mezi účastníky nechyběl ani
Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství
a oblast životního prostředí a senátor Miloš Vystrčil. Konference, které se vedle zástupců
většiny českých krajů zúčastnili i odborníci ze Slovenska, Rakouska, Německa a Slovinska
se konala pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.



Mladý tvorca 2015 – ve dnech 28. – 30. dubna 2015 se uskutečnil v areálu výstaviště
Agrokomplex Nitra již 23. ročník prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol
a středisek praktického vyučování. Výstava byla spojena s veletrhem práce Job-Expo 2015
a zúčastnilo se celkem 11 škol z Kraje Vysočina. Vedle technických center se představily
také hotelové školy, zdravotnická škola a Vysočinu reprezentovali také skláři nebo oděvní
návrháři. V letošním roce jsme pozvání od partnerského Nitranského samosprávného kraje
přijali už popáté. Jako každoročně byla udělena Cena hejtmana Kraje Vysočina za
nejzajímavější výrobek (jedna cena je určena pro nejzajímavější výrobek ze všech
přihlášených škol a druhá cena je určena pro školu z Kraje Vysočina- tu získali žáci VOŠ
SPŠ Žďár nad Sázavou). Kraj Vysočina zastupoval náměstek hejtmana Libor Joukl a radní
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy Jana Fialová, která zároveň v Nitře absolvovala
odbornou konferenci k duálnímu vzdělávání. Došlo i k setkání s vedením Nitranského
samosprávného kraje.
Zúčastněné školy:
- Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
- Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí
- AKADEMIE – VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou
- Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
- Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
- Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
- Střední škola stavební Jihlava
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Perštejnem
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- Střední průmyslová škola Třebíč
- Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
- Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín


Účast klientů Domu ZZS Krškany na akci Srdce na dlani – opět přijali pozvání na akci
Srdce na dlani, která se 20. 5. 2015 konalo již 12. rokem, hosté z partnerského regionu
Kraje Vysočina z Nitranského kraje, konkrétně z Domu ZZS Krškany. Setkání obyvatel a
zaměstnanců sociálních zařízení na Vysočině bylo pořádáno společně s 3. Veletrhem
sociálních služeb Třebíčska. V rámci dvoudenního setkání obyvatel a zaměstnanců se
mimo jiné hrálo divadlo či proběhlo několik módních přehlídek.



Účast klientů Domova pro seniory Onšov a Ústavu sociální péče Křižanov na akci
OSKAR 2015 – v Nitranském samosprávném kraji se uskutečnila přehlídka vystoupení
klientů ústavů sociální péče a domovů pro seniory „OSKAR 2015“. Za Kraj Vysočina byly
pozvány dvě instituce, konkrétně Domov pro seniory Onšov a Ústavu sociální péče
Křižanov.



Návštěva Festivalu chutí Nitranského kraje 2015,
6. 6. navštívila radní pro oblast kultury, památkové péče a turistického ruchu Marie
Kružíková v Nitře Festival chutí – Svátek sv. Urbana, otevření turistické sezóny.
Kraj Vysočina se aktivně prezentoval infostánkem své organizace Vysočina Tourismu, který
představil náš kraj jako zajímavou turistickou destinaci. Uskutečnila se i návštěva kulturních
zařízení zřizovaných přímo Nitranským samosprávným krajem-prohlídka Divadla Andreje
Bagára v rámci Dne otevřených dveří divadla V Župním domě návštěva koncertní síně a
Nitranské galerie, která byla letos oceněna jako nejlepší galerie na Slovensku, včetně
depozitáře děl a výstavy mladých výtvarníků v podzemí. Paní radní Kružíková společně s
panem podpředsedou Horváthem a primátorem Nitry pozdravila návštěvníky festivalu a
uvedla koncert jihlavské skupiny „Jak chceš“, jejíž vystoupení připravil Kraj Vysočina jako
kulturní příspěvek této akci. Uvažovaná je i spolupráce profesionálních divadel z obou krajů.
Již probíhá spolupráce - účast pana ředitele DAB ve výběrové komisi na nového ředitele
HDJ a 15. 6. proběhlo setkání ředitelky Nitranské galérie paní Nizcové s ředitelem OGV
Jihlava a projednání možnosti společné výstavy v roce 2016, kterou by společně podpořily
oba partnerské kraje.



Technické fórum 2015 - odborné setkání pro zástupce technických škol, základních škol,
měst tedy zřizovatelů školských institucí a soukromého sektoru cílilo na možnosti
zefektivnění spolupráce škol a firem v oblasti technického vzdělávání. Probíhalo 17. 6. 2015
ve Valči i za účasti hostů z partnerského Nitranského kraje. Kraj Vysočina je v současné
době lídrem v zavádění nových aktivit technického vzdělávání na všech úrovních vzdělávání
– od mateřských, přes základní až po střední školy. Velký prostor byl v rámci konference
věnován výměně zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe. Záštitu nad akcí převzali
předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek i hejtman
Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
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Účast Střední zdravotnické školy Nové Zámky na „Soutěži první pomoci“
V Mladých Bříštích se ve dnech 17. - 18. června 2015 uskutečnil 21. Ročník mezinárodní
soutěže středních zdravotnických škol s účastí škol z České republiky, Slovenské republiky,
Německa a Rakouska. Soutěžní družstva absolvovala ve dvou dnech okruh s celkem pěti
stanovišti, kde jejich členové ošetřovali zranění, která mohou v běžném životě potkat
na silnicích či v přírodě. Cílem soutěže je připravit budoucí zdravotníky na životní situace,
které při první pomoci mohou zažít. Vyučující i žáci si mohou při soutěži vyměnit zkušenosti,
získat nové dovednosti a diskutovat způsob ošetření s pracovníky Záchranné zdravotnické
služby KV. Odbornou soutěž připravila Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola služeb v Jihlavě a pozvání přijalo 35 družstev. Soutěž navštívila radní
pro oblast školství, mládeže a sportu ing. Jana Fialová.



Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského v Havlíčkově Brodě
Od 16. do 23. srpna se letos opět zúčastnili Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka
Borovského v Havlíčkově Brodě i dvě studentky z Nitranského samosprávného kraje. Kraj
Vysočina finančně podpořil účastníky z partnerských regionů.



Účast Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Havlíčkův Brod
na soutěži „Župná Kalokagatia – Mladý záchranár 2015“
11. září 2015 se uskutečnil již devátý ročník sportovně-vědomostní soutěže. Pětičlenný tým
Střední zdravotnické školy v Havlíčkově Brodě změřil své síly s ostatními soutěžícími na trati
dlouhé 2,8 kilometru v areálu rekreačního střediska Duchonka. Soutěžní úkoly teoretické
části zahrnovaly otázky z oblasti dopravy, všeobecného práva, geografie, historie, sportu,
bezpečnost a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, civilní ochrany, ekonomiky nebo
prevence drogových závislostí. Praktická část soutěže zahrnovala topografii, hod granátem,
střelbu ze vzduchovky, ručkování na laně, použití improvizovaných prostředků individuální
ochrany a první pomoc. Tým z Havlíčkova Brodu, podpořený příspěvkem Kraje Vysočiny
získal na soutěži pěkné 5. Místo



Den s Krajem Vysočina
12. 9. 2015 proběhl k 15. výročí vzniku kraje slavnostní Den s Krajem Vysočina. V rámci
kulturního pořadu vystoupila hudební skupina „Tríbečský heligonkári“, která představila
tradiční folklórní písně a taneční skupina Novum z Topolčan. Krajský odbor turismu a
cestovního ruchu z Nitry představil kulturní a turistické zajímavosti Nitranského kraje i
množství propagačních materiálů. Stánek se těšil velkému zájmu návštěvníků.
V předvečer Dne s Krajem Vysočina proběhl slavnostní koncert Te Deum v kostele sv.
Ignáce v Jihlavě, kterého se za Nitranský kraj zúčastnili ing. Helena Psotová a ing. Čaja



Výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny v Krajském osvětovém středisku Nitra
25. září 2015 byla slavnostní vernisáží otevřena výstava 46 děl 16 autorů ze Spolku
výtvarných umělců Vysočiny. Výstava zahrnovala jak malby, tak i kresby, kombinované
techniky, fotografie a plastiky. Výstava probíhala do 22. října za solidního zájmu
návštěvníků i odborné veřejnosti.
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Pracovní návštěva radního pro oblast lesního, vodního hospodářství a zemědělství a
oblast životního prostředí pana Zdeňka Chláda v Nitranském samosprávném kraji
V době od 29. 9. do 2.10 2015 navštívil pan radní Chlád Mezinárodní festival Agrofilm 2015
včetně závěrečného ceremoniálu a vyhlášení výsledků. Kraj Vysočina reprezentovaly dva
krátké filmy se zemědělskou tématikou. Pan radní si prohlédl též Slovenskou
polnohospodářskou univerzitu v Nitře a její moderní výzkumné a vývojové centrum
AgroBioTech. Navštívil i Národní hřebčín v Topoľčiankách, Střední zemědělskou školu
Levice a potravinářskou firmu Tekmar v Nitře. Byly projednány možnosti další spolupráce
mezi partnerskými regiony v oblasti zemědělství včetně středního odborného školství a
ochrany životního prostředí.



Setkání ředitelek krajských knihoven Kraje Vysočina a Nitranského samosprávného
kraje – setkání proběhla pří příležitosti 25. Knižních trhů v Havlíčkově Brodě ve dnech
9. a 10. října 2015. Na stánku Krajské knihovny Vysočiny proběhla prezentace knihovny
z Nitry a autorská čtení současných slovenských autorů.



Konference budování cyklotras a cyklodopravy v NSK na roky 2016-2020
Dne 26. 10. 2015 se ing. Petr Stejskal, cyklokoordinátor Kraje Vysočina zúčastnil
konference v Nitře na téma Strategie rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky
v Nitranském samosprávném kraji i na Slovensku. Prezentoval příspěvek „Podpora
cyklodopravy a cykloturistiky Krajem Vysočina“. Akce byla přínosná i z pohledu navázání
kontaktů na pracovníky s obdobnými kompetencemi v rámci Slovenska i NSK.



Festival slovenské literatury na Vysočině
Od 2. do 11. listopadu 2015 proběhly přednášky, autorská čtení, autogramiády a besedy se
slovenskými autory v Krajské knihovně Vysočiny Havlíčkův Brod a v Městských knihovnách
Třebíč, Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou. Akce pomohla prezentaci současné
slovenské literatury na Vysočině.



Účast studentů kadeřnických oborů z Kraje Vysočina na kadeřnické soutěži
Hairdresser Open v Nitranském samosprávném kraji. Za Kraj Vysočina se zúčastnili
studenti Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy šlužeb a
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Kromě českých a slovenských
zástupců se zúčastnili soutěžící z dalších zemí.



Spolupráce Obchodní akademie, Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy
služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (OA, SZŠ a SOŠS)
a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín se Strednou uměleckou školou
Ladislava Bielika Levice z Nitranského samosprávného kraje –. Výstupy společného
projektu ve formě kalendáře na rok 2015 a krátkého propagačního filmu představujícího
různá místa Jihlavy a Levického hradu v Nitranském kraji.



Účast klientů Zařízení sociálních služeb Nitrava z Nitry na akci Barevné vánoce – dne
10. prosince 2015 se v Kraji Vysočina uskutečnila prezentace a prodejní výstava výrobků
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klientů sociálních služeb z obou krajů. V rámci akce proběhly ukázky netradičních zdobení
vánočních stromků, výroby vánočních ozdob, balení vánočních dárků, ochutnávka
vánočního cukroví, zdobení vánočního stolů.


Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském samosprávném kraji
v roce 2015
- Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí spolupracuje se Strednou
odbornou školou Šurany
- Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice
- Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou –
Szakkozépiskola, Nové Zámky
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou Šurany
- Střední škola technická Žďár nad Sázavou spolupracuje se Střední odbornou školou
technickou, Tlmače
- Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín spolupracuje se SUPŠ Levice
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje s Strednou odbornou školou Šahy
- Vysoká škola polytechnická spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitře

Zpracovala: Jiří Wiche, OSH, tel. 564 602 338.

D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením
přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem,
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy
Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
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Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy
Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy.
Za českou stranu byli na volební období let 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 Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail svobodova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí (Klub T. G.
Masaryka v Užhorodě, Společnost Jana Ámose Komenského v Užhorodě) a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
Konkrétní projekty spolupráce za rok 2015:
Užhorod ZŠ č. 3 (Masarykova)

Pokračování projektu, výměna střechy, výměna oken na celém rozsáhlém komplexu
školy, obnova fasády, nová korýtka, okapy, obnovení původního nápisu na fasádě
z první ČSR.
 Škola podala oficiální žádost o nákup učebnic českého jazyka. Při pracovní cestě
zástupců Kraje Vysočina v říjnu 2015 bylo škole předáno 68 učebnic pro výuku českého
jazyka s názvem „Čeština expres 2 + CD“ a 68 ks učebnic pro výuku českého jazyka
s názvem „Čeština expres 3 + CD“ v celkové hodnotě 42 082 Kč.
 První školní den zde v roce 2015 stejně jako v roce loňském zahajovala paní radní Marie
Kružíková. Prvňáčci (celkem 2 třídy, 70 dětí) obdrželi dárkové kufříky, které dostávají
také prvňáčci na Vysočině.
Mateřská školka v obci Žornava, okres Velký Berezný
 Byla provedena komplexní rekonstrukce budovy mateřské školky, včetně terénních úprav
okolí mateřské školky.
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Při slavnostním otevírání projektu v říjnu 2015 obdržela mateřská školka od Kraje
Vysočina jako dárek hračky pro děti.

Mateřská školka č. 16, Mukačevo
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově a venkovních dveří.
 Při slavnostním otevírání projektu v říjnu 2015 obdržela mateřská školka od Kraje
Vysočina jako dárek hračky pro děti.
Mateřská školka v obci Vrchní Vodjané, okres Rachiv
 V rámci projektu je plánována generální oprava celé mateřské školky. V roce 2015
proběhla výměna krovu a střešní krytiny. Předpokládáme pokračování projektu v roce
2016.
ZŠ v obci Novoselycja, okres Vinohradiv
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově.
ZŠ v obci Chyža, okres Vinohradiv
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově.
ZŠ v obci Sasovo, okres Vinohradiv
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově.
Mateřská školka v obci Brid, okres Iršava
 Byla realizována komplexní rekonstrukce budovy mateřské školky.
Mateřská školka v obci Vilchivka, okres Iršava
 Projekt je rozdělen na dvě části. Pro rok 2015 = první část – byla realizována výměna
střechy budovy a kompletní výměna oken.
 Druhá část projektu (je samostatným projektem) je plánována na rok 2016 a jedná se o
přestavbu některých vnitřních prostor budovy.
ZŠ v obci Osij, okres Iršava
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově.
Učebně-výchovný komplex Potičok, okres Chust
 Byla realizována komplexní rekonstrukce budovy.
ZŠ І. st. v obci Handerovycja, okres Mukačevo
 Byla realizována výměna střechy. Jedná se o velmi krásnou a zachovalou budovu je
skoro z první ČSR.
ZŠ І.-ІІ. st. v obci Kalnyk, okres Mukačevo
 Byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
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ZŠ v obci Kopynivci, okres Mukačevo
 Byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
ZŠ v obci Strabyčovo, okres Mukačevo
 Byla realizována komplexní rekonstrukce budovy základní školy.
Mateřská školka v obci Nižná Vorota, okres Volovec
 Cílem projektu byla částečná rekonstrukce budovy – byla provedena výměna topení a
oken v celé budově.
ZŠ v obci Sojmy, okres Mižhirský
 Jedná se o dvouletý projekt – 2015 + 2016, jehož cílem je generální oprava budovy.
 V roce 2015 byla provedena první etapa - generální oprava střechy budovy a montáž
oken.
ZŠ č. 2 v obci Jasynja, okres Rachiv
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově.
 Předpokládá se pokračování projektu v roce 2016 – a to rekonstrukcí vytápění.
Mateřská školka v obci Ploske, okres Svaljava
 Byla realizována výměna všech oken na celé budově a výměna dveří.
ZŠ v obci Berezovo, okres Chust
 Dostavba jídelny v rozsáhlém komplexu budov.
Mateřská školka v obci Záluží, okres Mukačevo
 Jedná se o dvouletý projekt – 2014 + 2015. Cílem je generální oprava mateřské školky,
včetně terénních úprav v okolí budovy.
Užhorodská univerzita - podpora výuky českého jazyka na Katedře bohemistiky
 Byl realizován nákup knih a vybavení pro podporu výuky českého jazyka.
Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů
 Jedná se o každoročně se opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost.
V letošním roce se zúčastnilo sedm ukrajinských studentů.
Sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti ze Zakarpatí
 Jedná se o každoročně se opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost.
V letošním roce se zúčastnilo šest ukrajinských pracovníků.
Účast ukrajinských žáků ze Školy č. 3 (Masarykovy) v Užhorodě na českém táboře v Kraji
Vysočina
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Jedná se o 12 ukrajinských žáků (+ 1 osoba jako pedagogický doprovod). Projekt má u
dětí velký úspěch a přináší výrazné pokroky v jazykové praxi pro ukrajinské studenty.

Účast výchovných pedagogů a dětí z Kraje Vysočina na táboře v Zakarpatské oblasti Ukrajiny konkrétní v obci Bohdan, Rachivský okres
 Bylo úspěšně realizováno v dubnu 2015.
Den s Krajem Vysočina
 Na významné akci 12. 9. 2015, která se uskutečnila k 15. výročí vzniků krajů vystoupily
účinkující ze Zakarpatí pod vedením národní umělkyně Natálie Petij Potapčuk. V areálu
akce byl po celou dobu konání stánek s regionálními a propagačními produkty Zakarpatí.
 V rámci této významné akce navštívila Kraj Vysočina také politická delegace ze
Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Podzimní knižní veletrh
 Na podzim 2015 se konala v Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina každoroční významná
akce Podzimní knižní veletrh. Této akce se v letošním roce poprvé zúčastnili
pedagogové a studenti bohemistiky Užhorodské univerzity. Předpokládáme, že tento
projekt se bude nyní opakovat každoročně (jako např. účast na Letní žurnalistické škole
apod.).
Užocký průsmyk
 Při pracovní cestě zástupců Kraje Vysočina v říjnu 2015 proběhlo znovuosazení českého
nápisu na mohyle, Užocký průsmyk. Tato aktivita byla realizována společně
s Ministerstvem obrany České republiky a Československou obcí legionářskou.
Osazení informativní tabule
 Při pracovní cestě zástupců Kraje Vysočina v říjnu 2015 proběhlo osazení informativní
tabule na bustu T. G. Masaryka.
Humanitární dar
 Pomoc při organizaci humanitárního daru Pelhřimova partnerskému městu Mukačevo
(školní lavice, židle, nábytek, hračky apod.). Byly vyřízeny všechny potřebné dokumenty
k převozu, včetně povolení Ministerstva, samotný převoz byl realizován v závěru roku
2015.
Učebnice českého jazyka
 Poskytnutí učebnic českého jazyka pro školu v přírodě pod vedením Ivana Buntušaka –
80 ks učebnic pro děti 1. – 4. třída (Lazeščyna).
Učebnice českého jazyka
 Poskytnutí 34 kusů učebnic českého jazyka pro Svaljavskou základní školu I – III.
stupně.
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Na této škole probíhala výuka českého jazyka doposud formou nepovinného předmětu –
volitelného kroužku. Nyní se nám podařilo získal povolení Ministerstva školství Ukrajiny,
aby český jazyk byl zde na této škole zařazen do učebních osnov jako povinný předmět
(stejně jako je tomu na Škole č. 3 v Užhorodě).

Kniha „Historie Česka“
 Byla vydána kniha „Historie Česka“ v ukrajinštině pro studenty katedry bohemistiky
Užhorodské univerzity – 200 ks.
Systém dobrovolného záchranářství
 Zapojení do projektu „Systém dobrovolného záchranářství“ podpořeného v rámci
programu START Danube Region Project Fund. Cílem tohoto společného projektu je
výměna zkušeností a předání dobré praxe za účelem zlepšení operační kapacity a práce
záchranných jednotek v Zakarpatském regionu tak, aby byly schopny efektivně reagovat
na krizové situace vyvolané přírodními i člověkem způsobenými katastrofami.
Spolupráce s ostatními kraji
 Ve spolupráci s Krajem Vysočina realizoval v Zakarpatí svoje investiční projekty také
Pardubický kraj.
Projekty v hospodářském sektoru
 Aktivní spolupráce se Zakarpatskou agenturou pro investice, inovace a rozvoj, která je
obdobou regionálních rozvojových agentur v České republice.
 Navázání bližších kontaktů mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Spolupráce mezi organizacemi
 Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
 Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
 Spolupráce mezi dětskými domovy.
 Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
 Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
 Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.
Spolupráce mezi městy
 Podpora partnerské spolupráce mezi městy Jihlavy-Užhorod, Mukačevo-Pelhřimov.
Spolupráce s Československou obcí legionářskou
 Spolupráce s Československou obcí legionářskou na přípravě a realizaci výstavy
o československých legiích.
Spolupráce s ambasádami
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Spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny
v Brně, Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České
republiky v Kyjevě.

Zahájení prvního školního dne v Užhorodě
 Radní Kraje Vysočina paní Marie Kružíková v rámci partnerské spolupráce našich krajů
zahájila první školní den v Užhorodě v Masarykově škole.
Knižní dar - Podzimní knižní veletrh
 V rámci Podzimního knižního veletrhu byla uspořádána sbírka publikací na podporu
výuky českého jazyka na Katedře bohemistiky Užhorodské státní univerzity. Vybrané
knihy byly studentům a pedagogům bohemistiky předány přímo na Podzimním knižním
veletrhu.
Biatlon 2015
 Ve dnech 7. a 8. 2. 2015 byla realizována společenská účast delegace ze Zakarpatské
oblasti Ukrajiny na Světovém poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Spolupráce s českými krajanskými spolky
 Podpora českých krajanských spolků – finanční podpora publikační činnosti českých
krajanských spolků v Užhorodě (Klub TGM a Společnost Jana Ámose Komenského),
pravidelné dodávání českých knih a novin, dále pak učebnic češtiny.
Financování společných projektů
 Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je
tedy ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů –
Zakarpatské oblasti Ukrajiny i Kraje Vysočina.
 Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci
české, ukrajinské a anglické na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových
stránkách dobročinného fondu ViZa, tj. www.fondviza.cz.
Volby
 Na konci října 2015 proběhly v celé Ukrajině volby do krajských, okresních a místních
samospráv.

Zpracovala: Kateřina Svobodová, OSH, tel.: 564 602 152.
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E. Spolupráce Kraje Vysočina s MINSKOU OBLASTÍ
V dubnu 2014 navštívila Kraj Vysočina delegace z Minské oblasti Běloruska (o této skutečnosti
informoval hejtman Kraje Vysočina na zasedání ZK v červnu 2014). Na základě výsledků této
návštěvy, dále také na základě doporučení ze strany MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Bělorusku,
se uskutečnila pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina do Minské oblasti v termínu 22. až 25. 7.
2014. Na základě pověření pana hejtmana se výše uvedené cesty účastnily tyto osoby:
 Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina,
 Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina,
 Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana, koordinátorka spolupráce.
Cílem přípravné pracovní cesty bylo zejména:
 informativní setkání k možnostem hospodářské spolupráce (jednání se zástupci
hospodářské komory nebo obdobných institucí, návštěva podniků)
 získání informací o fungování veřejného sektoru v Bělorusku, především systému
školství a zdravotnictví v Bělorusku
 příprava podzimního setkání zástupců obou regionů na nejvyšší úrovni s předpokladem
formálního potvrzení navázání spolupráce (podpis memoranda o spolupráci) – v případě,
že bude k takovému kroku mandát od Zastupitelstva Kraje Vysočina),
 diskuse a příprava obsahu a textu memoranda o spolupráci.
Zápis z výše uvedené pracovní cesty byl pro informaci rozeslán formou e-mailu všem členům
Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 5/2014 dne 9. 9. 2014 rozhodlo uzavřít
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina (Česká republika) a Minskou oblastí
(Bělorusko) – usnesení č. 0370/05/2014/ZK.
Obsahem Memoranda o spolupráce je:
 prohloubení dobrých vztahů, rozvoj dlouhodobých a vzájemně výhodných kontaktů mezi
oběma stranami.
 součinnost při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty Minské oblasti
Běloruské republiky a Krajem Vysočina České republiky za účelem stimulace vzájemně
výhodné spolupráce, se zvláštním důrazem na otázky výrobní kooperace a zakládání
společných podniků.
 podpora hospodářským subjektům provádějícím hospodářskou spolupráci nejrůznější
formou, mimo jiné vývojem a realizací společných účelových programů a projektů,
rozvojem investiční spolupráce, konáním veletržních a výstavních akcí.
 výměna informací v otázkách podnikání, zahraničních investic a dalších otázkách
společného zájmu.
 podpora příznivých podmínek pro uskutečňování obchodně hospodářské
a vědeckotechnické spolupráce hospodářských subjektů.
Smluvní stany budou vytvářet a prohlubovat vztahy zejména v těchto oblastech:
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spolupráce v oblasti zdravotnictví (předávání a výměna zkušeností, možnost stáží
v zařízeních, seznámení s fungování zdravotnické záchranné služby),
spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
výměna zkušeností v oblasti energetiky,
spolupráce v oblasti kultury.

Dne 26. 9. 2014 bylo v Minsku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina
(Česká republika) a Minskou oblastí (Bělorusko). K tomuto došlo při setkání nejvyšších
představitelů obou regionů: Semjon Borisovič Šapiro, předseda Minského oblastního výkonného
výboru, a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.
Podpisu Memoranda se osobně účastnili také oba velvyslanci: Milan Ekert, velvyslanec České
republiky v Bělorusku, a Vasilij Michajlovič Markovič, velvyslanec Běloruska v České republice.
Kraj Vysočina byl při této pracovní cestě zastoupený panem hejtmanem Jiřím Běhounkem, členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina Janem Slámečkou a Miroslavem Houškou, a ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina Zdeňkem Kadlecem.
Podnikatelský sektor zde reprezentovaly 3 firmy: Pacovské strojírny, TTS ENERGO a DUP
Družstvo Pelhřimov, přičemž ředitel firmy TTS ENERGO pan Richard Horký je zároveň
místopředsedou Krajské hospodářské komory.
Součástí návštěvy bylo pro podnikatele seznámení s podmínkami obchodní spolupráce
v Bělorusku, bilaterální jednání a návštěva několika firem, pro představitele kraje pak návštěva
zdravotnických a školských zařízení, seznámení se se systémem fungování veřejné správy
v Bělorusku. Běloruská strana také projevila velký zájem o systém fungování zdravotnické
záchranné služby v Kraji Vysočina. Pan hejtman zde tento systém prezentoval.
Partnerství s Minskou oblastí (Bělorusko) bude rozvíjeno především na hospodářském základě.
Jde o rychle se rozvíjející, perspektivní region a o zajímavý trh a zajímavé příležitosti pro naše
podniky. Spolupráce může mít značný přesah a politický význam. Na partnerství participují oba
státy prostřednictvím svých regionálních orgánů i prostřednictvím obou velvyslanectví, vývoj je
sledován a aktivita podporována Ministerstvem zahraničních věcí.
Ve středu 3. 12. 2014 se uskutečnil v sídle Kraje Vysočina pod záštitou náměstka hejtmana
Vladimíra Novotného pracovní seminář pro zájemce z řad podnikatelů na téma „EXPORT DO
BĚLORUSKA: POTENCIÁL A RIZIKA“. Vystoupili zde zástupci Velvyslanectví Běloruska
v České republice, kteří prezentovali možnosti a podmínky pro proniknutí českých firem na
běloruský trh a spolupráci s běloruskými firmami. Sberbank, která je hlavní bankou Kraje
Vysočina a rovněž je velmi aktivně zastoupena v Bělorusku, přítomné zástupce firem
informovala o možnostech pomoci a podpory pro české podnikatele, kteří by měli zájem o tento
trh, a představila jim svoji nabídku.
Jedním z dalších konkrétních projektů bylo uskutečnění odborné stáže pro 5 běloruských
zástupců v oblasti zdravotnictví (ředitelé ZZS, nemocnic, vedoucí odborných lékařských
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pracovišť v Minské oblasti). Stáže proběhli ve zdravotnických zařízeních kraje, kde se běloruští
kolegové mohli seznámit se systémem fungování zdravotnictví a záchranné služby v regionu.
V roce 2015 Kraj Vysočina ve spolupráci s Velvyslanectvím Běloruska pokračoval v intenzivní
podpoře hospodářské spolupráce, zejména v pomoci se zprostředkováním kontaktů a informací
pro konkrétní firmy.
Ve dnech 7. a 8. 2. 2015 byla realizována společenská účast běloruské strany na Světovém
poháru v biatlonu v Novém Městě na Moravě.
Jako každoročně podpořil pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek svou účastí a dárky tábor
pro běloruské děti, který je organizován ve spolupráci s firmou Agrostroj Pelhřimov.
Pan hejtman MUDr. Jiří Běhounek se stal členem „Meziparlamentní skupiny Česká republika –
Bělorusko“, která funguje na úrovni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Ve dnech 11. a 12. 9. 2015 Kraj Vysočina organizoval velké oslavy 15. let výročí od vniku krajů
v České republice. Na těchto oslavách se také aktivně podíleli kolegové z Minské oblasti, a to
jak hudebním vystoupením (folklórní hudební skupina Lošnickaja bliskavica), tak představením
svého regionu po stránce zeměpisné, kulturní a společenské. Výše uvedené oslavy poctili svou
návštěvou také velvyslanec Běloruska v ČR pan Vasilij Michajlovič Markovič a první tajemník
Velvyslanectví pan Andrej Kucharčik.
Dne 6. 11. 2015 proběhla schůzka pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka s novým panem
velvyslancem Valerijem Kurdyukovem, a to v Praze v sídle Velvyslanectví. Pan hejtman pana
velvyslance seznámil s dosavadním průběhem spolupráce a představil projekty, které plánujeme
do budoucna.
Ve dnech 11. až 14. 11. 2015 se uskutečnila pracovní cesta do Minské oblasti pod vedením
pana hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka. Cílem výpravy byla zejména výměna zkušeností
v oblasti zdravotnictví, která navázala na předchozí návštěvu běloruských lékařů na Vysočině.
Kraj Vysočina při této cestě reprezentovali Nemocnice Jihlava, Zdravotnická záchranná služba
Kraje Vysočina, Nemocnice Nové Město na Moravě a Odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Kraje Vysočina, a to na úrovni buď ředitelů zařízení nebo vybraných odborníků a specialistů.
Dalším cílem pracovní cesty byla příprava pracovního programu na rok 2016, za jehož praktické
provedení zodpovídají pan Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina, a paní
Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře hejtmana, kteří se této pracovní cesty rovněž
zúčastnili.
Na rok 2016 Kraj Vysočina připravuje spolupráci v těchto oblastech (viz níže). Spolupráce se
bude moc rozšířit také díky tomu, protože v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 na ni bude
vyčleněna finanční částka.
 Pokračování v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se
zprostředkováním kontaktů a informací jako doposud, navázání spolupráce Hospodářské
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komory Kraje Vysočina a Hospodářské komory Minské oblasti (včetně podpisu smlouvy o
spolupráci), uspořádání podnikatelské mise běloruských podnikatelů do Kraje Vysočina, a
podpora činnosti česko-běloruské obchodní spolupráce na republikové úrovni.
Spolupráce v oblasti zdravotnictví – cílem je pokračovat v předávání a výměně zkušeností,
zorganizování konkrétních stáží běloruských lékařů ve zdravotnických zařízeních Kraje
Vysočina.
Rozvinutí spolupráce v oblasti integrovaného záchranného systému – nejen záchranná
služba, ale také spolupráce hasičů, neboť v této oblasti má běloruská strana vynikající
výsledky v světových mistrovstvích v požárním sportu.
Spolupráce s Katedrou bohemistiky v Minské oblasti – zasílání českých časopisů a knih,
v rámci jazykové praxe pozvání bohemistů na dvě akce na Vysočinu: Letní žurnalistická
škola a Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.
Pozvání předsedy Minského oblastního výkonného výboru pana Semjona Borisoviče Šapiro
na návštěvu Kraje Vysočina – tuto návštěvu je možné spojit s podpisem smlouvy mezi
hospodářskými komorami a možností návštěvy běloruských podnikatelů, dále je třeba do
programu zařadit téma zemědělství a zejména šlechtění brambor (možnost výměny
zkušeností, Minská oblast je zemědělský kraj).
Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (pozvání na biatlonové závody v Novém
Městě na Moravě, předávání a výměna zkušeností v oblasti práce s mládeží, sportovní
turnaj české a běloruské mládeže v hokeji nebo týdenní hokejová škola pro mladé
hokejisty).
Spolupráce v oblasti zemědělství - pozvání běloruských odborníků na Bramborářské dny –
říjen 2015).

Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České republice
(Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).
Zpracovala: Kateřina Svobodová, OSH, tel.: 564 602 152.

F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014.
 Návštěva zástupců partnerského regionu Hubei na Vysočině
Oddělení vnějších vztahů zajistilo přijetí a návštěvu zástupců partnerského regionu Hubei
na Vysočině dne 9. února 2015. Jednalo se o sedmi člennou skupinu zástupců úřadu
zdravotnictví z čínské provincie Hubei. Součástí programu návštěvy byla prohlídka
Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a Nemocnice Jihlava.


Oficiální návštěva hejtmana Kraje Vysočina v Číně
Ve dnech 29. května – 3. června 2015 navštívila delegace Kraje Vysočina vedená
hejtmanem kraje Jiřím Běhounkem Čínskou lidovou republiku. Součástí delegace byl mj.
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náměstek hejtmana Libor Joukl, zástupci z řad zastupitelů kraje, zástupci hospodářské
komory, náměstek primátora Jihlavy Vratislav Výborný, ředitelé nemocnic, zástupci VUT
Brno a podnikatelé. V partnerském regionu – provincii Hubei – byla projednávána
spolupráce v oblasti školství a zdravotnictví. Delegace kladla také velký důraz na spolupráci
v ekonomické oblasti a podporu podnikatelských subjektů z Kraje Vysočina. Kromě jednání
vedených v provincii Hubei se delegace také setkala s velvyslancem ČR v Číně Liborem
Sečkou, v průběhu celé mise v Hubei doprovázela delegaci zástupkyně ekonomického
úseku velvyslanectví.


Návštěva čínských podnikatelů a zdravotníků na Vysočině
Návštěva čínských zdravotníků z provincie Hubei dne 18. června 2015 navázala
na započatá jednání v průběhu návštěvy delegace kraje v Číně. Zároveň také byla
pokračováním setkání hejtmana kraje s delegací místopředsedkyně Státní rady a ministryně
zdravotnictví Čínské lidové republiky k příležitosti Summitu ministrů zdravotnictví Číny
a šestnácti zemí střední a východní Evropy. Zdravotníci během své návštěvy kraje navštívili
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina a též si prohlédli pavilón urgentní péče
Nemocnice Jihlava. Diskutována byla zejména spolupráce a výměna zkušeností v oblasti
tradiční čínské medicíny.
Podnikatelská část delegace navštívila 17. června 2015 třebíčskou společnost TTS Energo,
kde jim byla blíže představen koncept teplárny s výrobou tepla z biomasy a slámy. Součástí
programu byla také návštěva Hospodářského dvora v Bohuslavicích a Zámku ve Valči, kde
byla diskutována otázka spolupráce v oblasti turistického ruchu.



Setkání se zástupci města Wuhan
Dne 19. června 2015 přivítal náměstek hejtmana Libor Joukl zástupce města Wuhan hlavního města provincie Hubei. Jednání navázalo na setkání s primátorem města Wuhan
v Číně a byla diskutována zejména otázka spolupráce v oblasti hospodářské a vzdělávání.

Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel.: 564 602 337
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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, tedy zástupce kraje pobýval v Bruselu trvale.
Důvodem pro založení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních a
dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji využít. Jedním z
důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci s
mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli Předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a
pracovních setkání.
V listopadu 2009 došlo společně s personálními změnami také ke změně formy stálého
zastoupení na tzv. zastoupení nestálé. Změna formy zastoupení v Bruselu souvisela jak
s tehdejší ekonomickou situací, tak se snahou zefektivnit fungování kanceláře.
Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibližně jednou za měsíc plnit zadané úkoly, vyřizovat
aktuální záležitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí.
Od 1. března 2014 je zástupcem Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála, který současně pracuje na
úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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 slouží k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony a významným
způsobem se podílí na vytváření kontaktů s různými subjekty působícími v Bruselu. Monitoruje
a vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů. Navazuje kontakty, udržuje je
a spolupracuje s regiony ČR a dalšími regiony EU při prosazování společných zájmů (především
v oblasti regionální politiky EU). Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis
regionálním i komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich
jednáních v Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Zabezpečuje technickou a administrativní
pomoc dalším regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese
Rue du Commerce 20/22, 1000 Brusel.


Pracovní stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu:
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí od roku 2012 pracovní stáže v kanceláři Kraje
Vysočina v Bruselu. Stáže jsou obvykle tříměsíční, hrazené z evropského programu
Erasmus+. V roce 2015 se v Bruselu vystřídali dva stážisté, studenti Masarykovy univerzity
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v Brně, oba na dobu prodlouženou o dva týdny. Stážisté působí v kanceláři v Bruselu trvale
a zajišťují tak kontinuitu zastoupení.


Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu: V rozmezí
od 4. do 22. února 2015 proběhl třetí ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Jihlava v Bruselu (Ozvěny MFDF Jihlava). Ozvěny byly oficiálně zahájeny promítáním
v Evropském parlamentu za přítomnosti členky Evropské komise Věry Jourové a poslance
Evropského parlamentu Pavla Poce, kteří nad akcí převzali záštitu. Oficiálního zahájení se
zúčastnil hejtman Jiří Běhounek, radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Marie Kružíková a zástupci města Jihlava. Program Ozvěn nabídl celkem osmnáct
filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem na výrazné tituly ze všech hlavních
soutěžních sekcí. Ozvěny MFDF Jihlava v Bruselu organizoval Kraj Vysočina ve spolupráci
se Statutárním městem Jihlava, Českým centrem v Bruselu a bruselským kinem Nova.



Zapojení Kraje Vysočina do organizace Czech Street Party 2015 v Bruselu: Zastoupení
Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech Street Party,
která proběhla již podeváté dne 12. června 2015 v ulici Rue Caroly v Bruselu a kde Kraj
Vysočina prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval k návštěvě Vysočiny.
Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Přišlo na ni kolem 4000
návštěvníků. Akci letos spolupořádaly Stálé zastoupení ČR při EU, šest českých krajů,
Hlavní město Praha, dvě statutární města, Evropský region Dunaj-Vltava, Česká centra a
Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj.



Akce „28 na vašem talíři“ v Bruselu: Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na
organizaci akce s názvem 28 na vašem talíři. Dne 23. června 2015 představovalo
28 členských zemí EU na esplanádě Evropského parlamentu své kulinářské zajímavosti.
Českou prezentaci mezi sebe rozdělily jednotlivé kraje. Kraj Vysočina měl možnost
představit své gastronomické produkty i turistické zajímavosti. S prezentací Kraje Vysočina
vypomohli krajané žijící v Belgii, kteří se sdružují ve spolku Beseda.



Prezentace v rámci Evropského týdne sportu v Bruselu: V rámci Evropského týdne
sportu se ve „sportovní vesničce“ v Bruselu ve dnech 7.–9. září 2015 ve spolupráci
s Českým olympijským výborem prezentoval také Kraj Vysočina, který na stánku mimo jiné
ukazoval možnosti aktivního trávení volného času v regionu a představil návštěvníkům
velké sportovní akce (lyže, biatlon a horská kola) v Novém Městě na Moravě. Evropský
týden sportu je pilotním projektem k dlouhodobé kampani Evropské komise #BEACTIVE
s cílem posílení aktivního života obyvatel EU.



Open Days v Bruselu: V Bruselu se ve dnech 13.–15. října 2015 konal 13. ročník Open
Days – Evropského týdne regionů a měst s více než stovkou seminářů za účasti několika
tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu. Kraj Vysočina
spolupořádal seminář s názvem Zodpovědný výzkum a inovace jako součást regionálního
inovativního ekosystému. Seminář se konal na zastoupení Lodžského vojvodství, dalšími
spoluorganizátory byly regiony ze Španělska, Portugalska, Walesu, Chorvatska, Srbska a
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Slovinska. Na programu semináře se podílela také Univerzita v Lodži a vystoupili lidé
z oblasti výzkumu, řečníci z Evropské komise, zástupci regionů a agentur podporujících
výzkum v regionech.


Spolupráce se školním parlamentem Gymnázia Jihlava: Zástupce Kraje Vysočina
v Bruselu zahájil spolupráci se školním parlamentem Gymnázia Jihlava, která by měla
vyústit v exkurzi do evropských institucí v Bruselu na konci školního roku 2015/2016. Školní
parlament Gymnázia Jihlava je aktivní ve spolupráci se školním parlamentem partnerského
gymnázia Katedralskole v dánském Aalborgu a domlouvá se společná aktivita českých a
dánských studentů v Bruselu.



Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina v neziskovém sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
(EUREGHA): V průběhu roku 2015 koordinovala kancelář aktivity v rámci členství Kraje
Vysočina v organizaci EUREGHA. Zástupci odboru zdravotnictví Kraje Vysočina byli
pravidelně informováni o zdravotnických záležitostech, které se aktuálně řešily na evropské
úrovni, a obdrželi některé nabídky na partnerství - například účast v Interreg Europe se
zaměřením na integrovanou péči. Kraj projevil zájem o účast v projektu, ale EUREGHA
nakonec podání projektu odložila z důvodu prodloužení příprav. Se zapojením Kraje
Vysočina se však počítá. Z důvodu bezpečnostní situace v Bruselu byla zrušena účast
zástupců kraje na každoroční konferenci na vysoké úrovni. Nosným tématem letošní
konference byla chronická onemocnění, Kraj Vysočina k této konferenci poskytl své příklady
dobré praxe. V rámci projektu Health Equity 2020 se konaly poslední dva workshopy, které
navazovaly na předchozí setkání. Na posledním workshopu byly prezentovány regionální
akční plány v oblasti nerovností ve zdraví.
Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel.: 564 602 367.

4. Spolupráce v rámci nadregionálních uskupení
Evropský region Dunaj Vltava
Agenda týkající se Evropského regionu Dunaj Vltava (ERDV) byla projednána samostatným
materiálem na jednání RK-38-2015-63. Proto jsou v tomto materiálu zmíněny jen ty
nejdůležitější aktivity v roce 2015. Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Pracovní trh. Pro
rok 2015 byla jako nosná pro přípravu projektů z akčního rozpočtu ERDV a fondů EU odborníky
v platformě stanovena témata:
1) zlepšení jazykových znalostí (němčina, čeština),
2) zvýšení atraktivity přeshraničního trhu práce a vytvoření dalších pobídek pro udržení
mladých lidí a kvalifikovaných odborníků v regionu.
V rámci naplňování těchto dvou témat byly realizovány následující konkrétní kroky:
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 příprava středoškolské studentské soutěže v ERDV
- druhý ročník středoškolské studentské soutěže byl vyhlášen v polovině prosince 2015
- téma soutěžních příspěvků směřováno do oblasti cestovního ruchu – „Poznej skryté
krásy Evropského regionu Dunaj Vltava“
- časový harmonogram:
10. 12. 2015
vyhlášení soutěže a rozeslání na střední školy v ERDV
15. 4. 2016
uzávěrka pro příjem přihlášek
15. 4. – 6. 5. 2016
hodnocení v rámci regionálních kol soutěže
6. 5. 2016
výsledky regionálních kol
6. 5. – 27. 5. 2016
mezinárodní kolo ERDV
8. – 17. 6.2016
slavnostní vyhlášení vítězů
Výherci této soutěže budou mít možnost cestovat a poznávat ERDV, navštívit kancelář
ERDV v Linci apod.
 realizace středoškolských studentských stáží a exkurzí
- Evropský region Dunaj Vltava finančně podpořil prostřednictvím akčního rozpočtu
2 projekty středních škol z Vysočiny, které byly realizovány v průběhu října 2015:
1) odborná stáž dvou studentek oboru cukrář v soukromé cukrárně v Regensburgu:
o cíl projektu:
- upevnění jazykových dovedností (běžná komunikace, odborné názvosloví
apod.),
- zvýšení odborných znalostí (nové výrobní postupy, normy v porovnání
členských regionů v ERDV atd.),
- získání kontaktů a nalezení nových partnerů pro další spolupráci.
2) exkurze 8 gymnazistů do Regensburgu
o cíl projektu
- rozvoj jazykových dovedností studentů,
- získání kontaktů a nalezení nových partnerů pro další spolupráci.


nastavení pravidel možné podpory lektora (rodilého mluvčího) pro dlouhodobou
spolupráci při výuce němčiny na středních školách v Kraji Vysočina. Pravidla byla
schválena, první projekt k zajištění lektora s využitím akčního rozpočtu ERDV pro školní
rok 2016 / 2017 bude podán v 1. čtvrtletí 2016.

 realizace stáží pro studenty VŠ ERDV v Kanceláři ERDV v Linci
- ve spolupráci s Kanceláří ERDV připraven projekt k financování z programu ERASMUS +
- z důvodu naplnění personální kapacity kanceláře bude projekt realizován až v roce 2016,
přičemž snahou regionu je zapojení především studentů z Vysoké školy polytechnické
Jihlava, obor cestovní ruch.
Přehled témat a projektů řešených ostatními znalostními platformami, do kterých je rovněž Kraj
Vysočina zapojen, v průběhu roku 2015 je obsahem materiálu RK-38-2015-63.
Obecně lze tyto aktivity shrnout:
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-

-

odborníci v dané znalostní platformě prezentují zajímavé projekty v dané oblasti,
realizované v některém z regionu ERDV, s cílem předání dobré praxe,
definují možné projekty k realizaci z akčního rozpočtu ERDV,
připravují projektové fiše k projektům, které se budou ucházet o podporu v programech
Evropské územní spolupráce, Central Europe, Start Dunaj apod.
podílí se na přípravě odborných konferencí pro odbornou ale i širokou veřejnost, jako
byly v roce 2015 např.:
o Trilaterální dopravní konference za účasti zástupců ministerstev dopravy – březen
2015
o Konference Průmysl 4.0. – ERDV jako Inovativní průmyslový prostor – říjen 2015
o Mezinárodní konference dopravy LOGI 2015 – říjen 2015
spolupracují na přípravě odborných publikací:
o aktualizované vydání „Průvodce vysokých škol ERDV“ + mapa vysokých škol –
brožura ve dvou jazykových mutacích poskytuje ucelenou nabídku studijních
oborů VŠ v rámci ERDV a v rámci celého ERDV bude distribuována do všech SŠ
a VŠ. V případě VŠ je cílem podnítit další spolupráci na výměnných studijních
pobytech, výzkumných projektech atd.,
o novinová příloha Wirtschaftszeitung „Portrét - ERDV jako inovačního prostoru„ –
představení Evropského regionu Dunaj-Vltava jako regionu inovací, jehož
součástí jsou stručné informace o členských regionech ERDV a přehled aktuálně
řešených témat v jednotlivých znalostních platformách.
o brožura „Příprava a realizace dopravních staveb v zemích ERDV“, která shrnuje
podmínky pro přípravu a realizaci dopravních staveb v rámci jednotlivých zemí
(ČR, AT, DE) ERDV, upozorňuje na rozdílnost legislativních předpisů apod. Tato
brožura bude ve dvou jazykových verzích k dispozici studentům dopravních a
stavebních oborů VŠ v regionech ERDV, institucím v oblasti dopravy,
ministerstvům atd.
o přehled „Klastry v ERDV“ – tiskovina mapující fungující klastry v Evropském
regionu Dunaj-Vltava a obsahující řadu kontaktních informací, bude distribuována
na odborných akcích zaměřených na podnikatelský, výzkumný a vysokoškolský
sektor.
o Energetická analýza či analýza strategií pro inteligentní specializaci v Evropském
regionu Dunaj-Vltava atd.

ERDV se v průběhu roku 2015 rovněž prezentoval na celé řadě akcí pro veřejnost,
realizovaných v jednotlivých regionech. Seznam těchto akcí definují Regionální kontaktní místa
ve spolupráci s Kanceláří ERDV. V Kraji Vysočina byla např. finančně z rozpočtu ERDV
podpořena prezentace na Světovém poháru biatlonu v Novém Městě na Moravě či regionální
dny, v rámci kterých byly v Plzni prezentovány regionální produkty Kraje Vysočina.
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European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA.
Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální zdravotnické a
nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti
zdravotní péče, upozorňovat instituce Evropské unie na specifické výzvy, kterým regiony čelí a v
neposlední řadě ovlivňovat tvorbu evropské politiky v této oblasti. Roční členský poplatek je ve
výši 5 000 EUR. V současné době je členy 15 regionů: Dolní Rakousko, Flandry,
Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region LanguedocRoussillon, italské regiony Emilia-Romagna, Toskánsko a Veneto, polské Podlaskie, španělské
Katalánsko, švédské regiony Skåne a Västra Götalandsregionen, britský region East of England
a uskupení North of England EU Health Partnership a NHS24 Scotland. Aktivity v rámci
EUREGHA za rok 2015 jsou popsány v kapitole 3. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu.
Institut regionů Evropy (IRE)
Kraj Vysočina byl v roce 2013 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 udržitelný ekonomický rozvoj Evropy.
Jednou z aktivit je každoroční konference evropských měst a regionů. Této konference, která se
již pojedenácté konala ve dnech 27.–28. září 2015 v Salcburku a jejímž tématem byly „Strategie
přežití regionů a měst v Evropě“, se zúčastnil radní Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Martin
Hyský. Radní Martin Hyský je průběžně informován o aktivitách IRE.
IRE (www.institut-ire.eu) je neziskovou organizací zastřešující regiony a samosprávy v Evropě i
mimo Evropskou unii, která byla založena v roce 2004 hejtmanem spolkové země Salcbursko
Franzem Schausbergerem. V současné době je členem 120 regionálních a lokálních subjektů z
21 zemí Evropy. Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0475/06/2013/ZK rozhodlo podat
přihlášku k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut
regionů Evropy a Kraj Vysočina se stal členem.
IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a spolupráci s regiony zejména v oblasti
střední, východní a jihovýchodní Evropy.
Zpracovali: Iveta Fryšová, ORR, tel. 564 602 546; Kateřina Smejkalová, OZ, tel. 564 602 457;
Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.
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5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Spolupráce se Spolkovou republikou Německo


Návštěva radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Bc.
Martina Hyského v Sasku-Anhaltsku
Cesta se uskutečnila 29. a 30. 4. 2015 ve spolupráci se zástupci Města Třebíč a na pozvání
firmy BVIK - sociální podnik, zajišťující vzdělávání, zprostředkování zaměstnání, integraci
znevýhodněných osob a komunální služby. Její ředitel Dr. Heller organizoval ve spolupráci
s manželi Spekhorstovými již druhý koncert žáku Základní umělecké školy Třebíč v městě
Köthen. Další koncert proběhl v Lutherově městě Wittenberg, které se připravuje na 500.
výročí reformace a vznik evangelické církve. Při této příležitosti došlo k představení Kraje
Vysočina a Města Třebíč místním a regionálním politikům i zástupcům podnikatelských
organizací. Bylo nalezeno několik shodných prvků obou regionů – vyšší podíl zemědělství a
venkovských sídel, stárnoucí struktura obyvatelstva a nedostatek kvalifikovaných
pracovních sil. Byly projednány budoucí možné formy spolupráce např. mezi středními
školami obou regionů či při zajištění praxí studentů na letním kempu, který je každoročně
pořádán v Památníku koncentračního tábora Lichtenburg. Delegace Hudební školy Köthen,
firmy BVIK a zástupců regionu Saska-Anhaltska se zúčastnila dobročinných koncertů Kids
for Kids v Třebíči 14. 5. 2015.



Spolupráce škol: V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina dobrá spolupráce
mezi mnoha středními školami. Nejstarší partnerství trvá již 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 Obchodní akademie,
Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky 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 stáže a také dvoudenní Soutěž první pomoci v Mladých Bříštích v Kraji Vysočina
(letos obsadil tým z Mutlangenu 3. místo). Čeští studenti absolvují odborné praxe
v nemocnici ve Schwäbisch Gmünd (Stauferklinikum). Mezi vyučujícími obou škol jsou
vytvořeny dlouholeté osobní a přátelské vazby a spolupráce je založena na osobním
nadšení řady vyučujících obou škol.
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov má od roku 2004 uzavřené
partnerství se školou v Hombergu a každoročně realizuje společné projekty. V roce 2015
proběhly partnerské pracovní návštěvy studentů a učitelů škol v Pelhřimově a v Hombergu,
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jejich výstupem byly společně vyrobené šachy a loutková divadla. Tyto výrobky byly
darované organizacím, jako je domov důchodců, nemocnice apod.
Zpracoval: Jiří Wiche, OSH, tel.: 564 602 338.

Spolupráce s Čínskou lidovou republikou


Návštěva viceguvernérky provincie Hebei ve firmách na Vysočině
Za účasti náměstka hejtmana Libora Joukla navštívila 2. března 2015 viceguvernérka
provincie Hebei Qin Bo Yong s delegací firmu ŽĎAS ve Žďáře nad Sázavou. Prohlídka
závodu a společné jednání navázalo na již započatou spolupráci firmy ŽĎAS se skupinou
firem Hebei Iron & Steel Group, které vychází z dohody o strategické spolupráci podepsané
při návštěvě prezidenta ČR Miloše Zemana v Čínské lidové republice.
Delegace z Hebei také projevila velký zájem o letecký průmysl, konkrétně o ultralehká
letadla. Dne 3. března 2015 tak měla možnost prezentace výrobní struktury firmy Jihlavan
Airplanes a diskutovat s vedením firmy možnosti vzájemné spolupráce.



Účast zástupců Kraje Vysočina na pracovním setkání Asociace guvernérů provincií
Číny a představitelů regionů zemí střední a východní Evropy, bilaterální jednání
k navázání spolupráce se zástupci provincie Liaoning
Ve dnech 18. – 21. května 2015 se krajská radní Marie Kružíková a krajský zastupitel
Tomáš Škaryd zúčastnili pracovního setkání Asociace guvernérů provincií Číny
a představitelů regionů zemí střední a východní Evropy v čínské provincii Hebei, součástí
programu byla i účast na Mezinárodním ekonomickém a obchodním fóru, kterého se
účastnila i společnost ŽĎAS. Zástupci kraje současně jednali s viceguvernérem provincie
Liaoning o možnosti možného navázání spolupráce mezi Krajem Vysočina a provincií
Liaoning.



Návštěva guvernéra provincie Hunan na Vysočině
Dne 6. října 2015 navštívila Kraj Vysočina delegace čínské provincie Hunan vedená
guvernérem provincie Du Jiahao. Delegaci přijala rada kraje v čele s náměstkem hejtmana
Vladimírem Novotným. Po představení obou provincií zamířila čínská skupina v doprovodu
náměstka hejtmana Libora Joukla do společnosti Jihlavan Airplanes, o jejíž produkci se
zajímá. Prohlídka společnosti byla zakončena prezentací firmy a diskuzí o možnostech
spolupráce s čínskými protějšky.



China Investment Forum 2015
Ve dnech 9. a 11. listopadu 2015 se náměstek hejtmana Libor Joukl účastnil v Praze
Čínského investičního fóra. Za přítomnosti pana náměstka, radní pro oblast školství
J. Fialové, vice-guvernérky provincie Hebei a zástupců Bank of China podepsala společnost
ŽĎAS obchodní smlouvu s čínskou společností.

Zpracovala: Eva Vaňková, OSH, tel.: 564 602 337
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Spolupráce s Finskem


Mezinárodní sportovní škola 2015: Ve dnech 25. července až 2. srpna 2015 se v Jihlavě
uskutečnil pátý ročník Mezinárodní hokejové školy (IIHS), která byla rozšířena o další sport,
florbal, a nazvána Mezinárodní sportovní škola. Jde o spolupráci mezi dvěma zeměmi a
regiony na špičkové sportovní úrovni s dopadem do jazykové a sociální oblasti. Kempu se
zúčastnilo 46 dětí z Vysočiny a oblasti kolem Tampere ročníku 2002 a mladších, aby pod
vedením trenérů z obou zemí absolvovali program sportovního i společenského charakteru.
Sportovní školu zorganizovaly HC Dukla Jihlava a Florbalová škola Jihlava s podporou
Kraje Vysočina. Do Jihlavy přijela i skupina rodičů mladých sportovců a pro sportovce i pro
ně byly připraveny poznávací exkurze po Kraji Vysočina.



Projekt Škola jako učící se organizace: V roce 2015 pokračoval společný česko-finský
projekt v programu Celoživotního učení Comenius Regio s názvem Škola jako učící se
organizace. Tento dvouletý projekt připravený Krajem Vysočina a městem Tampere byl
zaměřen na zvýšení kvality řízení škol a školních týmů prostřednictvím vzdělávání a rozvoje
vedoucích pedagogických pracovníků škol a byl ukončen v dubnu 2015. Některé střední
školy, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, které se účastnily projektu Škola jako učící
se organizace, na projekt navázaly další bilaterální spoluprací se školami z Tampere, ať už
na základě společných evropských projektů či jinou formou spolupráce. Rada Kraje
Vysočina takto přímo podpořila třítýdenní studijní pobyt dvou studentek Střední
uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín ve střední škole Tredu v Tampere.



Další spolupráce mezi vzdělávacími institucemi Kraje Vysočina a města Tampere:
Vysočina Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina, podepsala v dubnu 2015
partnerskou smlouvu se střední odbornou školou Tredu v Tampere, což je velká organizace,
jež zastřešuje 19 sloučených škol (kampusů) ve stokilometrovém okruhu kolem Tampere.
Smlouva je platformou pro výměny učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Tyto
výměny byly zahájeny stáží dvou pracovnic Tredu u Vysočina Education. Vysočina
Education jedná také o další projektové spolupráci se středními školami v Tampere a
regionu Pirkanmaa.

Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

Spolupráce s Itálií
Kraj Vysočina byl osloven ze strany prezidentky severoitalského Autonomního regionu Friuli
Venezia Giulia paní Debory Serracchiani s nabídkou obnovit spolupráci mezi oběma regiony.
Smlouva o partnerství mezi Krajem Vysočina a Friuli Venezia Giulia (Furlansko-Julské
Benátsko) byla podepsána v roce 2006, ale v roce 2010 po ukončení čtyřletého období již
nebyla na základě nízké aktivity ve vzájemné spolupráci prodloužena.
Při příležitosti prezentace Kraje Vysočina na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně se v rámci
regionálních dní Kraje Vysočina v Českém domě uskutečnilo dne 24. září 2015 jednání
hejtmana Jiřího Běhounka se zástupcem prezidentky Serracchiani, vedoucím jejího kabinetu
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Agostinem Maiem. Jednání byli přítomni také členové Rady Kraje Vysočina Marie Kružíková a
Martin Hyský. Výsledkem toho jednání byla domluva představitelů obou regionů, že budou
definovat nabídku konkrétních aktivit pro vzájemnou spolupráci a pokud dojde ke shodě mezi
oběma regiony na určitých aktivitách, podpoří spolupráci v definovaných oblastech. Hejtman Jiří
Běhounek zaslal představitelům regionu Friuli Venezia Giulia nabídku Kraje Vysočina, kde jsou
popsány aktivity v oblastech školství, cestovního ruchu, hospodářství, výzkumu a vývoje, kultury
a zemědělství. Součástí seznamu je také přehled organizací, které mohou být nositeli
jednotlivých aktivit.
Zároveň došlo k navázání úzkých kontaktů Kraje Vysočina s kanceláří CzechTrade v Miláně a
v září 2015 se uskutečnila podnikatelská mise do provincie Monza a Brianza, což je průmyslová
oblast v regionu Lombardie. Ve spolupráci s kanceláří CzechTrade je připravována i
podnikatelská spolupráce s regionem Friuli Venezia Giulia.
Zpracoval: Jan Skála, OSH, tel. 564 602 367.

Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:


Integrace objednávkového systému eAmbulance se identitou mojeID. Více na:
http://www.kr-vysocina.cz/prihlaseni-do-eambulance-nove-pres-mojeid/d4070339/p1=79392



Realizace ostrovního energetického systému pro vzdělávací účely v Střední průmyslové
škole Třebíč ve spolupráci s firmou Tatung CZ. Více na: http://www.kr-vysocina.cz/ostrovnienergeticky-system-zprovoznen-v-trebici/d-4070456/p1=1013



Realizována pracovní cesta na Tchaj-wan, které se zúčastnili hejtman kraje, rektor VŠPJ a
zástupci odboru informatiky krajského úřadu.



Rozvoj interaktivního elektronického průvodce PRUVODCE4U pro zámek Roštejn.
Průvodce tam bude spuštěn pro sezónu 2016.



Prezentace záměru využití technologií pro mobilní elektronický zdravotní systém v krajských
nemocnicích.

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