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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí se kterými nemá Kraj Vysočina oficiální smlouvu
(memorandum) o spolupráci, ale přesto je spolupráce velmi živá a má konkrétní výsledky přímo
v činnosti subjektů či občanů, kterých se dotýká.
Platná oficiální partnerská smlouva je podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi
Spolková země Dolní Rakousko (od roku 2002), Region Grand Est (dříve region Champagne
Ardenne, od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj (od roku 2006). Další tři partnerské
regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008),
Minská oblast Běloruska (od roku 2014) a čínská provincie Hubei (od roku 2014).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
-

Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv (v roce 2020 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 8 tiskovými zprávami)

-

Základní informace o partnerských regionech;

-

Základní dokumenty formálně upravující zahraniční spolupráci s partnerskými regiony;

-

Důležité odkazy z oblasti zahraniční spolupráce a problematiky EU.

V roce 2020 byla mezinárodní spolupráce výrazně ovlivněna pandemií COVID-19 a celá řada
naplánovaných aktivit nemohla být realizována. Akce, u kterých to bylo možné, se podařilo
uskutečnit jednání alespoň videokonferenční formu. V první vlně pandemie COVID-19 probíhaly
pravidelné videokonference hejtmanů (nebo jejich zástupců) Kraje Vysočina, Dolního
Rakouska, Jihočeského a Jihomoravského kraje. Jednalo se o velmi účinnou a efektivní
platformu komunikace umožňující operativní řešení aktuálních problémů souvisejících
především s epidemiologickými opatřeními dotýkajících se života příhraničních regionů
(cestování, testy, pendleři apod.).
V jarním období epidemie Kraj Vysočina také prokázal značnou solidaritu vůči partnerskému
regionu Grand Est, kdy rozhodnutím Rady Kraje Vysočiny byl poskytnut do Grand Est (který byl
ve Francii jedním z nejvíce postižených částí) dar v podobě ochranných pomůcek (roušky, štíty).
I v roce 2020 Kraj Vysočina aktivně spolupracoval s českými zastupitelskými úřady v zahraničí,
především s Velvyslanectvím ČR ve Vídni. Nejvýznamnější událostí, kterou se Kraji Vysočina
v době mezi tzv. první a druhou vlnou pandemie COVID-19 podařilo uskutečnit, bylo historicky
první setkání hejtmanů a hejtmanek spolupracujícího formátu 3 + 1 (více popsané v kapitole
2. A). Tato významná akce proběhla koncem srpna na Vysočině právě i za účasti Velvyslankyně
ČR v Rakousku a Velvyslance Rakouska v ČR.
Z dlouhodobého hlediska se Oddělení vnějších vztahů snaží navazovat nová partnerství
primárně s evropskými zeměmi. Cílem však není pouze navázání formálního partnerství
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a podpis partnerské smlouvy, ale klíčový je především rozvoj konkrétních aktivit, které mají
přímý dopad v Kraji Vysočina (u jeho občanů, institucí, příspěvkových organizací a dalších
subjektů).
Při navazování nových kontaktů a vyhledávání partnerství se čím dál více ukazuje, že
to nejdůležitější na spolupráci není oficiální partnerství dvou (či více) regionů na úrovni
samospráv, ale právě konkrétní věcná spolupráce na nižších úrovních, která by však bez
činnosti a podpory Kraje Vysočina (ač bez oficiálních memorand) nemohla fungovat.
Oddělení vnějších vztahů aktivně zprostředkovává partnerství na další úrovně, snaží se
motivovat subjekty s potenciálem praktické spolupráce k navazování přímých vazeb a činností.
Chtěli bychom se proto v budoucnu ještě více věnovat právě rozvoji partnerství na konkrétních
nižších úrovních spolupráce např. v oblasti organizací zřizovaných krajem, ale i dalších subjektů
a institucí působících v Kraji Vysočina.
Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o mezinárodní spolupráci
Kraje Vysočina. Jednou z dlouhodobých aktivit v oblasti propagace partnerských regionů
a všeobecně zahraniční spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů,
které vystavujeme v příspěvkových organizacích Kraje Vysočina – v nemocnicích a organizacích
sociálních služeb zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas u pacientů, klientů
i personálu.

Číslo stránky

3

2. Spolupráce s partnerskými regiony Kraje Vysočina
A. Spolupráce Kraje Vysočina se spolkovou zemí DOLNÍ RAKOUSKO
Prvním oficiálním dokumentem zachycujícím vzájemnou spolupráci Kraje Vysočina se
spolkovou zemí Dolní Rakousko je bilaterální dohoda podepsaná hejtmany obou krajů dne
5. září 2002 ve Znojmě. Na základě této dohody se oba partneři zavazují k vypracování
a naplňování Pracovního programu (PP). Obdobnou bilaterální smlouvu s Dolním Rakouskem
(DR) uzavřel kraj Jihočeský (JČK) a Jihomoravský (JMK), tzv. 3 + 1. Takto nastavený rámec
příhraniční spolupráce umožňuje zúčastněným krajům podílet se na vytvoření jednoho
pracovního programu platného pro všechny zmíněné strany. Pracovní program pro roky 2018
– 2021 podepsali v lednu 2018 v dolnorakouském St. Pölten zástupci všech tří českých krajů
a Země Dolní Rakousko. Ten vychází ze vzájemných dohod o spolupráci z roku 2002 a stanoví
další formu spolupráce všech zapojených regionů a témata i náplň činnosti jednotlivých
odborných pracovních skupin. V rámci setkání byla podepsána také Dohoda o přeshraniční
spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby na území všech čtyř regionů. Tedy mezi
Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina (ZZS KV) a její obdobou v Dolním Rakousku
– Notruf 144, ve spolupráci se ZZS KV, ZZS Jihomoravského a Jihočeského kraje. Dohoda
upravuje podmínky pro zásah zdravotnických posádek na území jiného kraje. Na Vysočině se
zásahy týkají především posádek v Jemnici, částečně v Moravských Budějovicích a v Telči.
Podstatné je, že dohoda zahrnuje i možnost zásahu záchranářského vrtulníku z Jihlavy.
Důležitá na české straně hranice je i podpora výuky německého jazyka na základních
a středních školách. Kraj Vysočina bude i nadále s Dolním Rakouskem pokračovat ve
společných projektech v oblasti dopravní infrastruktury, kultury, regionálního rozvoje, vzdělávání,
kultury, cestovního ruchu nebo životního prostředí, to vše s možným využitím evropských fondů.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia. Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci
dohody a PP. Poslední reálné setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce
za uplynulé období se uskutečnilo ve dnech 19. a 20. září 2019 v Telči, v Kraji Vysočina.
Proběhlo vyhodnocení činnosti všech 13-ti pracovních skupin v roce 2019 a výhled jejich
činnosti na příští rok. Setkání koordinačního grémia ředitelů bylo pro rok 2020 naplánováno
v termínu 3. a 4. září 2020 v Jihomoravském kraji, ale poté bylo odsunuto na neurčito a to
z důvodu návštěvy prezidenta republiky, která se v JmK měla konat právě v tomto termínu.
Z důvodu pandemie Covid-19 se nakonec plánované jednání neuskutečnilo a bylo rozhodnuto o
jeho přesunutí do roku 2021. Za letošní rok byl vypracován pouze zápis o činnosti jednotlivých
pracovních skupin.
V rámci Pracovního programu fungují také interní česko-německé stránky. Tento interní
pracovní web slouží především pro potřebu jednotlivých koordinátorů pracovních skupin a jako
zdroj aktuálních informací a dokumentů pro vedení krajů a země Dolní Rakousko.
V roce 2020 v období jarní pandemie COVID-19 proběhlo několik videokonferencí
hejtmanů/hejtmanek všech českých krajů a země Dolní Rakousko, na kterých se řešila aktuální
témata na obou stranách hranice. Jedná se o velmi funkční model jednání o společných
otázkách na obou stranách hranice, pokračovat by měl i v roce 2021.
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Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1. Vodní hospodářství
Poslední setkání proběhlo 5. 3. 2020 v jižních Čechách, kdy účastníci informovali o problémech
svých regionů souvisejících se suchem a následně proběhla exkurze na přehradě a vodní
elektrárně Lipno. Předmětem jednání byly a v budoucnu i nadále budou otázky týkající se
problematiky sucha, čištění odpadních vod a zmírnění dopadů povodňových stavů. Toto jednání
se původně mělo uskutečnit již na podzim 2019, protože však nebyl nalezen vyhovující termín
pro všechny, bylo jednání domluveno až na uvedený termín 5. 3. 2020.
Na příští setkání zve Jihomoravský kraj, až epidemiologická situace dovolí.
2. Zemědělství a lesnictví
Poslední setkání proběhlo 5. a 6. září 2019. v Dolním Rakousku.
V roce 2020 bylo naplánováno setkání v Kraji Vysočina s původním termínem
5. a 6. května 2020. Termín zrušen a odložen na příští rok. Setkání by se mělo konat dle
původního programu v Humpolci a Želivě.
3. Ochrana přírody a životního prostředí, alternativní energie, ochrana čistoty, ovzduší,
odpadové hospodářství
Jednání se mělo konat 30. dubna 2020 v Tullnu, z důvodu opatření s COVID 19 bylo zrušeno.
Termíny na rok 2021 dosud naplánovány nejsou, dle předpokladu to bude Dolní Rakousko.
4. Hospodářství a digitalizace + 5. Věda a výzkum
Poslední setkání pracovních skupin Hospodářství a digitalizace a Věda a výzkum proběhlo
6. 9. 2019 v Jihlavě.
Vzhledem k omezeným možnostem osobních setkání z důvodu šíření Covid-19 byly schůzky
přesunuty na rok 2021. Pro pracovní skupiny 4. a 5. je typické, že v rámci pracovních zasedání
je navštíven subjekt, který disponuje významným potenciálem pro spolupráci nebo se jedná o
projekt dobré praxe, který je možné využít pro další rozvoj regionů. Z tohoto důvodu je
preferováno osobní setkání a návštěva rozvojových míst (průmyslových nebo vědeckých zón)
více než online konference.
Hlavním tématem v dalším období bude podpora podnikatelů a vědeckých týmů při zavádění
Průmyslu 4.0 pro znovu oživení hospodářství a zavedení digitalizace organizacích veřejné
správy a neziskovém sektoru.
Vzhledem k současné situaci se předpokládá setkání v druhé polovině roku 2021. Termín a
místo však nejsou ještě stanoveny. Setkání proběhne pravděpodobně v Dolním Rakousku nebo
v Jihočeském kraji.
6. Turistický ruch
Dne 28. 2. 2020 se uskutečnil workshop pracovní skupiny Podpora přírodního a kulturního
dědictví, cestovní ruch v rámci přípravy Programu přeshraniční spolupráce Rakousko – ČR v
období 2021-2027.
Vzhledem k současné situaci je předpokládáno setkání pracovní skupiny v druhé polovině roku
2021. Termín a místo však nejsou ještě stanoveny.
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Budoucí témata k jednání: Vzhledem k současné situaci v cestovním ruchu se dá předpokládat,
že se bude řešit podpora cestovního ruchu obecně, neboť utrpěl v souvislosti s šířením Covid 19
velké ztráty a potřebuje pomoc.
7. Zdravotnictví a sociální oblast
Od posledního zasedání koordinačního grémia se nekonalo žádné zasedání pracovní skupiny
vzhledem k celoroční epidemiologické situaci.
Dne 6. 10. 2020 ale proběhl bilaterální workshop na téma „Zdravotní systém a zdravotní péče“,
kde byli přítomni všichni zástupci krajů 3+1 (dále byli přítomni zástupci Horního Rakouska, MMR
ČR a různých dalších aktérů zapojených do projektového řízení a systému zdravotní péče
v jednotlivých regionech). Tématem workshopu byla hlavně budoucnost přeshraničních projektů
v rámci programu INNTERREG AT-CZ v novém programovém období.
Celková spolupráce probíhá bez problémů, komunikace je na velmi dobré úrovni, partneři mají
zájem se aktivně účastnit jednání. Nové projekty do budoucna: projekty v oblasti paliativní péče,
onkologie a invazivní kardiologie.
8. Ochrana před katastrofami
Společné setkání vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 neproběhlo, komunikace však
probíhala emailem a telefonicky.
V plánu pro rok 2020 bylo přeshraniční cvičení, které mělo sladit spolupráci při řešení krizové
situace v případě povodní, součástí cvičení měla být i prohlídka vodního díla Vranov. Cvičení
nebylo realizováno z důvodu epidemie COVID-19. Cvičení bude operativně zařazeno do
programu pro příští rok, jestli situace dovolí.
Jihomoravský kraj plánuje přizvat kolegy z Jihočeského kraje, Vysočiny a Dolního Rakouska,
jako hosty na Celostátní cvičení orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného
systému „ZÓNA 2021“, které je plánováno na první polovinu roku 2021. Dále budou všichni tři
partneři přizváni ke zhlédnutí Krajského taktického cvičení složek Integrovaného záchranného
systému Jihomoravského kraje LINDE GAS 2021, které je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2021
a bude realizováno v areálu společnosti Linde Gas, a. s., Černovické nábřeží 612/10, Brno.
Realizace obou cvičení bude podmíněna ukončením epidemie COVID-19.
Jihočeský kraj měl naplánovanou na 14. a 15. 10. 2020 mezinárodní konferenci Bezpečná
společnost s tématem oheň a s přizváním všech partnerů smlouvy o spolupráci. Konference
bude přeložena na rok 2021.
Připraven byl seminář a ukázka protipovodňových opatření na řece Lužnici. Zařazení na příští,
případně přespříští rok bude po dohodě s partnery.
Návrhy do budoucna: Po ukončení nouzového stavu spojeného s pandemií COVID-19
uspořádat mezi krajem Jihomoravským, Jihočeským, Krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
seminář k výměně zkušeností.
9. Doprava
Poslední setkání proběhla v termínech 12. 9. 2019 v Brně a 23. 9. 2020 videokonferenčně (pod
vedením Kraje Vysočina). Ve spolupráci Kraje Vysočina a Dolního Rakouska byl realizován
projekt EDUBIM, jehož výstupy přispívají k implementaci metody BIM (BuildingInformation
Management) do prostředí veřejné správy. Do Fondu malých projektů v rámci programu Interreg
V-A je předložena žádost o podporu projektu EDUBIM II, jehož cílem je otestovat principy
metody BIM na konkrétní silniční stavbě. Ve spolupráci všech subjektů, a ještě navíc se
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spolkovou zemí Horní Rakousko, byl realizován projekt hodnocení potenciálu veřejné
přeshraniční dopravy. Nadále probíhá pravidelná výměna informací mezi členy pracovní
skupiny. Příští setkání zorganizuje v roce 2021 Jihočeský kraj.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst
Pracovní skupina se nesešla, ani neproběhla rozsáhlejší emailová komunikace z důvodu
vytíženosti jednotlivých koordinátorů. Setkání v příštím období není zatím organizováno.
11. Regionální politika EU, evropská územní spolupráce, euroregiony
Pravidelné setkání zástupců pracovní skupiny bylo v roce 2020 plánováno v Kraji Vysočina.
Z důvodu aktuální situace v souvislosti s COVID-19 bylo jednání přeloženo na rok 2021.
Členové této pracovní skupiny jsou i přesto v pravidelném aktivním kontaktu jednak v rámci
přípravy a realizace projektových žádostí v rámci programu INTERREG V-A AT-CZ, jednak
v rámci programovací skupiny zaměřené na přípravu podmínek Programu přeshraniční
spolupráce AT-CZ pro období 2021-2027. Všechny tyto aktivity probíhají pravidelně
prostřednictvím on-line videokonferenčních jednání.
12. Kultura
Skupina měla naplánováno společné jednání na termín 13. 3. 2020 v Telči, jehož předmětem
měly být Dny otevřených ateliérů. Jednání se vzhledem k nastalé situaci již nekonalo. Projektové
aktivity byly realizovány i nadále. Členové skupiny jsou v emailovém kontaktu, příští setkání
proběhne v roce 2021 v Jihočeském kraji. Jihočeský kraj by na toto setkání rád přizval i nově
zvolené radní pro oblast kultury.
V omezeném režimu pokračovala mj. fyzická realizace dvou stěžejních projektů financovaných z
programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika (I-CULT:
Mezinárodní kulturní platforma; Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ).
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport
Poslední setkání proběhlo dne 2. 12. 2019 v Českých Budějovicích na Krajském úřadě
Jihočeského kraje. V roce 2020 bylo naplánováno další setkání v Brně, které bylo zrušeno. Další
setkání by měla proběhnout v těchto termínech: duben/květen 2021 v Jihomoravském kraji,
říjen/listopad v Dolním Rakousku.
Pokračuje zavedená a úspěšná spolupráce dolnorakouských a českých učitelů při organizaci
a metodickém vedení okresních a krajských kol olympiád v německém jazyce. Ve dnech 1. 8. –
8. 8. 2020 se uskutečnilo Evropské literární setkání mládeže (ELJUB) v rakouském Krems.
Kraj Vysočina byl připraven pořádat v červnu 2020 česko-rakouský fotbalový turnaj regionů.
Z důvodu epidemie byl přesunut na rok 2021.
Dále probíhá sdílení příkladů dobré praxe a spolupráce českých a rakouských partnerů v oblasti
vzdělávání, sportu a environmentální výchovy.
Do budoucna je připravován nový projekt ELJUB Alumni Club.
Rotační systém pro organizování setkání:
Dolní Rakousko – Jihočeský kraj – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina
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Aktivity s Rakouskem:
Účast náměstkyně hejtmana na setkání u příležitosti ukončení diplomatické mise na
rakouském velvyslanectví – v pátek, 3. 7. 2020 se na rakouském velvyslanectví v Praze
uskutečnilo společenské setkání u příležitosti ukončení diplomatické mise dosavadního
velvyslance rakouské republiky v ČR J. E. Alexandra Grubmayra, které se zúčastnila
náměstkyně hejtmana pro oblast mezinárodních vztahů J. Fischerová.
Účast rakouského přednášejícího z organizace Wiener Hilfswerk na konferenci
„Dobrovolnictví jako součást života na Vysočině“ – 22. 10. 2020 vystoupil na online
konferenci pořádané odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina na téma
dobrovolnictví pan Mgr. Martin Oberbauer, který představil fungování infrastruktury pro podporu
dobrovolníků ve Vídni a organizaci Wiener Hilfswerk, jejímž je členem. Organizace zajišťuje m.
j. péči o seniory v domácím prostředí, umožňuje setkávání seniorů v denních centrech, nabízí
péči o děti, pomoc bezdomovcům, uprchlíkům, apod. (https://www.hilfswerk.at/wien/).

Aktivity s Dolním Rakouskem
Představení česko-rakouské knihy o společné historii Rakouska a ČR „Sousedé“ –
v pondělí 2. 3. 2020 představil v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě tým autorů
českou verzi česko-rakouské knihy Sousedé (Nachbarn). Zatímco německá verze byla
představena v dubnu 2019 v St. Pöltenu, dokončení české verze trvalo další rok. Cílem týmu
autorů bylo vytvořit populárně-naučnou knihu určenou pro širokou veřejnost. Dílo se zaměřuje
především na shrnutí soužití Čechů a Rakušanů v 19. a 20. století, končí novodobými dějinami
ČR a Rakouska. Kniha byla představena za účasti rakouského velvyslance v ČR Alexandra
Grubmayra, předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila a Jany Fischerové, náměstkyně
hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů.
Výstavba nového domova pro seniory v Humpolci ve spolupráci s rakouskou společností
Senecura – rakouská společnost Senecura provozuje v ČR 15 domovů pro seniory a je
největším soukromým poskytovatelem těchto služeb u nás. V Kraji Vysočina provozuje již
SeniorCentrum Telč. SeniorCentrum Humpolec je budován formou tzv. PPP projektu a jedná se
o první projekt, který je touto formou realizován v sociální oblasti v ČR. Společnost SeneCura
vybuduje zařízení na své náklady a po dobu 25 let ho bude provozovat. Domov bude součástí
krajské sítě sociálních služeb a na jeho provoz bude kraj přispívat vyrovnávací platbou. Termín
pro kompletní dokončení stavby by měl být červen 2022.
Za účasti zástupců Kraje Vysočina, společnosti SeneCura, města Humpolec a místopředsedy
parlamentu ČR Milana Štěcha byl 26. června 2020 položen základní kámen SeniorCentra
Humpolec.
Lektoři – rodilý mluvčí pro výuku německého jazyka na středních školách Kraje Vysočina
V dubnu 2020 se na Oddělení vnějších vztahů konala první informační schůzka se zájemcem
o post lektora německého jazyka na středních školách Kraje Vysočina, panem Mgr. Rainerem
Mikschem. V červnu proběhla druhá schůzka, kde byly dojednány konkrétní podmínky působení
lektora (např. počty vyučovacích hodin; školy, na kterých bude lektor působit; platové
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podmínky). Po úspěšném jednání p. Miksche začal od školního roku 2020/2021 vyučovat na
středních školách v Jihlavě, Třebíči a Moravských Budějovicích.
V současnosti máme 4 lektory německého jazyka, kteří obsáhnou značnou část Kraje Vysočina
(Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Moravské Budějovice, Pelhřimov). Působí při Vysočina
Education a financováni jsou z projektu EduSTEM (program Interreg AT-CZ). Lektoři se aktivně
zapojili do on-line výuky a pokračují tak v nastavené spolupráci.
Tisková konference k podpoře cestovního ruchu ve třech českých krajích a Dolním
Rakousku – společný projekt Jihomoravského a Jihočeského kraje, Dolního Rakouska a Kraje
Vysočina „Na skok k sousedům“ zaměřený na podporu cestovního ruchu po propadu
způsobeném pandemií koronaviru byl představen 9. července ve Slavonicích v budově Centra
pro budoucnost. Propojení webových stránek destinačních agentur propagujících cestovní ruch
umožnilo vzájemnou propagaci zajímavých turistických cílů za každý region. Vzniklo 15 TOP
cílů, které jsou vzájemně propagovány prostřednictvím webových stránek a sociálních sítí krajů
a jejích destinačních agentur.
Každý ze tří krajů na české straně hranice vytipoval tři atraktivity, které by návštěvníci neměli
tuto letní sezonu minout, na straně Dolního Rakouska je těchto cílů hned šest.
Kraj Vysočina zastupovala náměstkyně hejtmana pro oblast cestovního ruchu a mezinárodních
vztahů J. Fischerová, dále H. Dočekalová a Z. Čech z oddělení vnějších vztahů a ředitel
organizace Vysočina Tourism T. Čihák, který představil společné česko-rakouské projekty
v oblasti turistického ruchu. Zástupce vyslaly i Jihomoravský kraj a Jihočeský kraj. Dolní
Rakousko zastupoval pan radní Martin Eichtinger, zodpovědný za mezinárodní vztahy.
Odkaz na propojení webových stránek:





www.niederoesterreich.at/partnerregionen
www.jiznicechy.cz/aktuality/747-kam-k-sousedum
www.vysocina.eu/partnerske-regiony
www.jizni-morava.cz/cz/na-skok-k-sousedum

Schůzka organizátorů Mladé univerzity Waldviertel – Vysočina – vzhledem k faktu, že
z důvodu protiepidemiologických opatření, nebylo možné v roce 2020 uspořádat Mladou
univerzitu Waldviertel – Vysočina, uskutečnilo se v pondělí 3. srpna alespoň setkání
organizačního týmu Mladé univerzity s cílem prodiskutovat vylepšení pro další ročník Mladé
univerzity. Přínosem by mohly být například workshopy ke zlepšení jazykových kompetencí
v cizím jazyce němčina/čeština, důležité je i nadále zajistit pro děti přitažlivý program a dobré
hlavní téma. Také se diskutovalo o možnostech konání Mladé univerzity i v době COVID-19
(hygienická pravidla, maximální a minimální počet účastníků, apod.). Setkání se zúčastnili
rakouští organizátoři H. Happl a P. Lessiak, jednotliví vedoucí Mladé univerzity, starosta Raabsu
an der Thaya R. Mayer a Z. Čech a H. Dočekalová, jako členové organizačního týmu Kraje
Vysočina.
Setkání čtyř hejtmanů/hejtmanek v Kraji Vysočina – ve středu 26. srpna se v Kraji Vysočina
v Jihlavě a Telči uskutečnilo setkání čtyř hejtmanů/hejtmanek, kteří spolupracují v rámci
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pracovního programu 3+1, tedy Dohody o spolupráci krajů Jihomoravského, Jihočeského,
Vysočiny a země Dolní Rakousko. Zúčastnil se hejtman Jihočeského kraje Bohumil Šimek,
hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská a hejtmanka země Dolní Rakousko Johanna MiklLeitner společně s radním pro zaměstnanost, bytovou výstavbu a mezinárodní vztahy Martinem
Eichtingerem. Čestnými hosty byli rakouský velvyslanec v ČR Alexander Grubmayr
a velvyslankyně ČR v Rakousku Ivana Červenková. Dopoledne se konalo pracovní jednání
a tisková konference na Krajském úřadě v Jihlavě, odpolední program pokračoval v Telči, kde si
hosté prohlédli telčský zámek a poté se zúčastnili odpoledních prezentací výsledků českorakouské spolupráce. Konkrétním výstupem spolupráce byl také podpis memoranda
o spolupráci Dunajské univerzity Krems a pobočky Masarykovy univerzity v Univerzitním centru
Telč. Cílem memoranda je podporovat pokračování úspěšných aktivit v oblasti vzdělávání
a výzkumu mezi oběma univerzitami, které již fungují (např. SCOLA TELCZ, Univerzita třetího
věku, apod.) a zároveň deklaruje například podporu výměny studentů v oblasti univerzitního
vzdělávání a výzkumu. Spolupráce bude probíhat nejen formou vytváření vědeckých publikací,
ale také vhodnou formou přímo na místě (večerní přednášky, výstavy, veřejné diskuse).
Interkulturní dialog by měl být podporován například pořádáním jazykových kurzů
a tlumočnickými službami.
Zpracovala: Mgr. Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 338.
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Společné projekty Kraje Vysočina s dolnorakouskými partnery v rámci Programu
spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika:
Connecting Regions AT-CZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. dubna 2016 – 31. prosince 2022.
Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci mezi subjekty z
obou stran hranice, která zajistí účinné naplňování společných strategií, jako např. Strategie
2020, Podunajské strategie, Centrope, Euroregion Dunaj-Vltava a strategie jednotlivých regionů.
Dalším cílem je zajistit lepší informovanost o Programu AT-CZ. Partnery projektu jsou
organizace na krajské úrovni, které mají dlouhodobé zkušenosti s přeshraniční spoluprací.
Průběžně probíhá poskytování individuálních konzultací všem subjektům se zájmem o
přeshraniční spolupráci, koordinace poradenství s regionálními subjekty v dalších regionech
Programu AT-CZ a organizace kulatých stolů při přípravě přeshraničních projektů.
Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace projektu: 1. května 2016 – 31. prosince 2023.
V rámci projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“ bude v
Kraji Vysočina zajištěno financování odborného hodnocení kvality podaných přeshraničních
projektů do Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ prostřednictvím odborných hodnotitelů
nominovaných za Kraj Vysočina pro konkrétní prioritní osu, resp. investiční prioritu. Stejné
projekty jsou realizovány i v dalších krajích zapojených do implementace programu (Jihočeský a
Jihomoravský kraj). Účelem projektu je zvýšení kvality projektových záměrů podpořených v
rámci Programu spolupráce INTERREG V-A AT-CZ, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti.
I-CULT - Internationale Kulturplattform / Mezinárodní kulturní platforma
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Třebíč)
Doba realizace: 1. října 2017 – 30. června 2021
Místní nabídku paměťových institucí bude prezentovat česko-rakouský zprostředkující program
Příběh hranice. Příběhy budou návštěvníky provázet po muzejní krajině česko-dolnorakouského
příhraničí, zprostředkovávat jim kulturní dědictví prezentované v muzeích a propojovat jednotlivé
paměťové instituce. Aktivní spolupráce muzejních institucí je založena na společné odborné
muzejní práci, přípravě a realizaci projektu, společné a vzájemně propojené propagaci. Tématy
výstavních projektů jsou Stavby, stavění a život ve středověku, Život a zvyky příhraničí,
Sklářství. Poslednímu zmíněnému tématu se bude Vysočina primárně věnovat.
ConNat AT-CZ - Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature ATCZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Společná krajina mezi dolnorakouskými regiony a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a
Jihomoravským krajem je vlivem zástavby, komunikací a intenzivního užívání vystavena
zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační koridory volně žijících živočichů. Nadřazeným
projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné
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propojení stanovišť mezi Vápencovými alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a
Karpaty.
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. června 2018 – 31. května 2021
Projekt vytváří lepší podmínky pro rozvoj a ochranu tradiční lidové kultury (tradice, zvyklosti,
tradiční řemesla, vědomosti) v příhraničí a její zatraktivnění pro prezentaci návštěvníkům i
obyvatelům příhraničních regionů. Aktivity projektu přispívají ke zvýšení potenciálu tradiční
lidové kultury, jsou nástrojem propagace regionů a nabízí návštěvníkům příhraničí poznání
společné historie a způsobu života lidí v příhraničí, které formovaly jeho svébytnost a
jedinečnost. Spolupráce partnerů umožňuje propojit dosud regionálně izolované aktivity v oblasti
tradiční lidové kultury a společně a koordinovaně je rozvíjet a prezentovat jak obyvatelům
příhraničních regionů, tak i jejich návštěvníkům.
C4PE – Concepts for Professional Education in Border Region
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. dubna 2018 – 30. června 2021
Projekt je zaměřený na zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol vytvářením
společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci a zvýšení uvědomělého rozhodování žáků pro
budoucí profesní život v přeshraničním hospodářském prostoru. Dalším prvkem je zvýšení
kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v ČR za účelem získávání přeshraničních
profesních kompetencí, a to například formou organizování „Tříd bez hranic“.
DigiMe – Digitální a mediální kompetence pro žáky a učitele
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. října 2019 – 30. září 2022
Hlavním cílem projektu je posílení digitálních kompetencí u žáků a učitelů a snaha o
zatraktivnění digitálních a technologických povolání pro žáky i žákyně. Toho chtějí partneři
dosáhnout podporou inovativního myšlení, podnikatelských dovedností a možnosti
seberealizace u žáků. Společně vytvoří vícejazyčnou e-learningovou platformu s nabídkou elearningu, která zprostředkuje žákům ve věku 6-15 let a jejich učitelům potřebné dovednosti
v oblasti digitálních technologií resp. budoucích digitálních profesí.
EduSTEM – Education in Science, Technology, Enginnering and Mathematics
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. listopadu 2019 – 31. října 2022
Projekt se snaží podporovat vzdělávání ve všech regionech programu AT-CZ a síťování nejen
pedagogických pracovníků v oboru STEM (anglická zkratka pro: věda, technika, informatika,
matematika). Metodou „badatelské výuky“ je rozvíjena přirozená zvídavost dětí v oblasti STEM.
Budou vytvořeny popř. přizpůsobeny metodické materiály na toto téma a budou využity při výuce
a v kroužcích na ZŠ a SŠ. U realizace dalšího vzděláváním a při podpoře pedagogického
personálu jsou zohledňovány potenciály a požadavky daných regionů.
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DigiVill – Využití digitalizace ve veřejné správě
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. června 2020 – 31. prosince 2022
Projekt se zaměřuje na zlepšení života na venkově a v česko-rakouském příhraničí. Cílem je
díky zlepšení přístupu obyvatel i obcí k digitálním technologiím prověřit, které aplikace jsou
využitelné pro komunikaci s občany a pro společné plánování rozvoje území. Trendem dnešní
doby je velké množství informací přenášené na komunální úroveň. Projekt se zaměřuje na
vytipování těch digitálních řešení, která mohou přispět k zastavení projevů negativních trendů
demografické změny a odlivu obyvatel do měst v oblasti příhraničních regionů a přitom využít
běžnou komunikaci občanů s veřejnou správou, která se v současné době přesouvá od
osobního jednání na internet.
Venkovské památky / Ländliche Denkmäler
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. července 2020 – 31. prosince 2022
Projekt si klade za cíl obnovit přeshraniční cestovní ruch po ukončení pandemie koronaviru,
zvýšit návštěvnost na malých venkovských památkách a motivovat turisty k návštěvě venkova.
Vytvořením přeshraničního turistického produktu budou malé venkovské památky obou zemí
propojeny a následně společně propagovány. V rámci plánování společných turistických
produktů bude určeno několik tzv. center nabídky, na která budou anonymní stavební a přírodní
památky v blízkém okolí navázány, společně s nimi propagovány a nabízeny k návštěvě.
Součástí je vznik srovnávací analýzy venkovských AT a CZ památek - srovnání významu pojmů
lidová architektura, malé stavební a přírodní památky, doporučení společných témat a
turistických produktů.
Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 562.
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B. Spolupráce Kraje Vysočina s regionem GRAND EST
Spolupráce s francouzským regionem Grand Est navazuje na předchozí spolupráci s regionem
Champagne-Ardenne, která byla zahájena podpisem oficiální Smlouvy o spolupráci mezi Krajem
Vysočina a francouzským regionem Champagne-Ardenne dne 21. 4. 2006 v Jihlavě. Podepsání
smlouvy bylo vyústěním vztahů, které s francouzským regionem probíhaly již od roku 2003.
Region Grand Est, který vznikl sloučením Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska, existuje od
1. ledna 2016.
V letech 2018 a 2019 se podařilo navázat vztah mezi Krajem Vysočina a regionem Grand Est na
úrovni samosprávy, kdy došlo k politickým setkáním, na nichž oba regiony deklarovaly zájem
pokračovat v udržení a rozvíjení nastavených vztahů pomocí konkrétního obsahu spolupráce.
Naplánované aktivity v roce 2020 znemožnila realizovat pandemie nemoci covid-19, zejména
akci Bonjour Vysočina (včetně francouzských trhů v Jihlavě), jejíž hlavní částí mělo být
ekonomické fórum v sídle kraje ve spolupráci především s Francouzsko-českou obchodní
komorou. Byly osloveny a účast přislíbily podniky z Kraje Vysočina a zajímavé francouzské firmy
působící v Česku, byla slíbena účast velvyslance Francie, náměstkyně ministra průmyslu a
obchodu ČR a dalších hostů. Příprava akce měla v regionu Grand Est odezvu a na Vysočinu
měly přijet dvě představitelky tohoto regionu, neboť region má zájmem o rozšíření spolupráce
více i do hospodářské oblasti. Akce byla odložena zatím bez bližšího určení na jaro 2021.
V prosinci 2020 se zástupci Kraje Vysočina zúčastnili on-line konference 360 Grand Est, na
které se prezentoval regionální plán pokrizové obnovy regionu pod názvem Business Act Grand
Est, a to i v souvislosti s plánem obnovy Francie pod názvem France Relance.
Vzájemná solidarita a přátelství obou regionů se projevila v jarní krizi roku 2020, kdy právě
v Grand Est byl velký nárůst případů koronaviru a o to větší nedostatek ochranných prostředků
v nemocnicích a sociálních službách. Kraj Vysočina díky iniciativě dalších osob i na základě
rozhodnutí rady kraje daroval do regionu Grand Est jako výraz solidarity materiál, který bylo
možné do Štrasburku zaslat, zejména chirurgické roušky, dary ve formě ochranných štítů a
bavlněné roušky z veřejné sbírky. Region Grand Est byl v jarních měsících vážně zasažen
epidemií nemoci covid-19 a zvláště Alsasko a část Lotrinska patřily mezi nejzasaženější oblasti
v Evropě. Solidaritu vyjádřil Kraji Vysočina prezident regionu Jean Rottner s nabídkou případné
pomoci v podzimních měsících, kdy došlo k výraznému zhoršení pandemie i v České republice.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství, konkrétně se školským úřadem v Remeši, jsou
nadále program Rok ve Francii / Kraj Vysočina–Grand Est umožňující studium ve Francii
středoškolákům a partnerství několika středních škol na Vysočině se školami v Grand Est. Ve
školním roce 2019/2020 studovaly ve Francii v rámci tohoto programu tři studentky, které byly
zařazeny do stipendijního programu Kraje Vysočina pro studium na zahraničních středních
školách v partnerských regionech. V jarních měsících dvě z nich narychlo odcestovaly do
Česka, ovšem dále pokračovaly v on-line výuce. Třetí studentka zůstala i v době ztíženého
cestování a celostátní karantény v hostitelské rodině ve Francii a navázala v roce 2020/2021
dalším ročníkem studia na francouzské škole.
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V roce 2020 nedošlo také k naplnění všech aktivit dvouletého projektu strategické spolupráce
podpořené z programu Erasmus + v oblasti badatelsky orientované výuky na středních školách.
Projekt spojuje Kraj Vysočina nejen s partnery z regionu Grand Est, ale i Dolního Rakouska a
finského Tampere. Byl nicméně schválen navazující projekt týchž partnerů na roky 2020–2023.
Na podzim 2020 byl taktéž připravován druhý ročník soutěže žáků středních škol Trophée Mille
Česká republika. Soutěž je připravována ve spolupráci se školami s gastronomickými
obory v Kraji Vysočina a dalšími partnery, ale především na základě intenzivní spolupráce
s michelinským šéfkuchařem Philippem Millem, který organizuje v Remeši renomovanou
celostátní a mezinárodní soutěž studentů gastronomických oborů v přípravě slaných a sladkých
pokrmů Trophée Mille. První ročník této soutěže proběhl v roce 2019 v Jihlavě spolu
s doprovodným programem pod názvem Gurmet den s Krajem Vysočina a byl přístupný nejširší
veřejnosti. Korespondenční část druhého ročníku soutěže byla vyhlášena na jaře 2020, ale
nakonec byl celý ročník 2020 z důvodu pandemie odložen.
Spolupráce v oblasti kultury se v roce 2020 nerealizovala, byť byla do jisté míry připravena
rezidence dvou výtvarníků z Remeše v Telči. Mělo jít o přímé navázání na rezidenci dvou
umělkyň z Remeše, která se konala v Telči v létě 2019, a to ve formě otevřených ateliérů i dílen
pro děti a výstavy v Městské galerii Hasičský dům v Telči. Tato rezidence byla odložena
s předpokladem uskutečnění v roce 2021.
V návaznosti na partnerství s regionem Grand Est probíhá i průběžný kontakt oddělení vnějších
vztahů krajského úřadu s Francouzským institutem v Praze a francouzským velvyslanectvím
v Praze. Kraj propojuje různé frankofonní aktivity na Vysočině.
Na středních školách v Kraji Vysočina nadále působila ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021
rodilá mluvčí jako lektorka francouzského jazyka. Lektorka Marie Willerval vyučuje na Gymnáziu
Jihlava, Gymnáziu Třebíč, Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, Gymnáziu Havlíčkův
Brod, Gymnáziu Otokara Březiny a Střední odborné škole Telč a na Gymnáziu dr. A. Hrdličky
Humpolec. Plynule se zapojila do on-line výuky. Lektorka spolupracuje také s příspěvkovou
organizací Vysočina Education. Působení lektora francouzského jazyka je financováno od září
2017 pouze z prostředků Kraje Vysočina. První lektorka působila na Vysočině ve školním roce
2007/2008 a kontinuálně zde lektoři učí od roku 2009.
Zpracoval: Mgr. Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 367.
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C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina byla hejtmany
obou krajů podepsána dne 19. dubna 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal
obdobnou smlouvu i s regionem Champagne-Ardenne (nyní Grand Est).
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu).
Vzhledem k tomu, že spolupráce s Nitranským samosprávným krajem, se realizuje především
v oblasti školství a kultury, a právě tyto oblasti byly z důvodu pandemie COVID 19 v roce 2020
velmi silně omezeny, tak bohužel i aktivity, na kterých Kraj Vysočina obvykle s Nitranským
samosprávným krajem spolupracoval, nemohly být realizovány.
V době letních prázdnin se díky volnějším epidemiologickým opatřením podařila opět spolupráce
s organizátory Letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě, kam každoročně jezdí zhruba
desítka studentů z partnerských regionů Kraje Vysočina. V roce 2020 byla účast možná pouze
pro studenty z Nitranského samosprávného kraje. Letošního 16. ročníku Letní žurnalistické školy
se zúčastnilo celkem pět studentů z Nitranského samosprávného kraje – dva zástupci gymnázia
v Nitře a tři studenti Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. Tato již tradiční akce v Havlíčkově
Brodě nabízí týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z Evropy, během nějž se účastníci
seznámí s prací novináře a fungováním médií.
Hlavními tématy LŽŠ jsou média, politika, kultura a historie střední Evropy, doplňují je další
vybraná témata z oblasti žurnalistiky a etiky. Kraj Vysočina účastníkům hradil školné, ubytování
a stravu.
Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském kraji:
- Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí spolupracuje se Strednou
odbornou školou Šurany
- Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice
- Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou –
Szakkozépiskola, Nové Zámky
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou Šurany
- Střední škola technická Žďár nad Sázavou spolupracuje se Střední odbornou školou
technickou, Tlmače
- Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín spolupracuje se SUPŠ Levice
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- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje s Strednou odbornou školou Šahy
- Vysoká škola polytechnická spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitře
Cílem spolupráce je prohloubení dosavadních partnerství a jejich rozšíření na další oblasti a
subjekty. Nespornou výhodou partnerství s Nitranským samosprávným krajem je neexistence
jazykové bariéry, dlouhodobé kontakty a společná historie.
Zpracovala: Mgr. Hana Dočekalová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 338.
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D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony, dává jí impulzy, rozhoduje o konkrétních projektech,
které jsou v rámci spolupráce v daném kalendářním roce realizovány, podílí se na jejich realizaci
a kontrole. Stálá konference zasedá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina, který jmenuje její
členy. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel
Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec a externí spolupracovník pan Josef Nedvěd.
Koordinátorkou činnosti Stálé konference je Kateřina Svobodová, vedoucí oddělení kanceláře
hejtmana, tel. +420 564 602 152, mobil +420 724 650 156, e-mail svobodova.k@kr-vysocina.cz.
Kraj Vysočina aktivně spolupracuje s českými krajanskými spolky v Zakarpatí a diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Ukrajiny v Praze, Generální konzulát Ukrajiny
v Brně) i Ukrajině (Velvyslanectví ČR v Kyjevě, Generální konzulát ČR ve Lvově).
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Konkrétní projekty spolupráce za rok 2020:
Investiční projekty
 Ambulance, obec Poroškovo, Perečinský okres - pokračující projekt z roku 2019
(=dvouletý projekt): generální oprava ambulance. První etapu slavnostně otevíral pan
hejtman Jiří Běhounek v srpnu 2019.
 Základní škola, obec Zalom, Chustský okres - pokračující projekt z roku 2019, kdy byla
výměna oken a dveří, pro rok 2020 se realizovalo zateplení fasády.
 Základní škola, obec Boroňavo, Chustský okres - pokračující projekt: v roce 2016 zde
proběhla výměna oken a dveří, pro rok 2020 pokračování rekonstrukce školy.
 Základní škola, město Tjačiv (partnerské město Chotěboře) – místní část Lazy, Tjačivský
okres Generální oprava budovy základní školy v obci Lazy (místní část Tjačiva).
Trojstranný projekt – podílelo se i partnerské město Chotěboř částkou 100 000 Kč.
 Ambulance, obec Vrchní Vorota, Volovecký okres - kompletní rekonstrukce topného
systému.
 Základní škola, obec Dubrivka, Užhorodský okres - celková rekonstrukce základní školy.
 Budova policejní stanice, město Velký Byčkov, Rachivský okres - kompletní rekonstrukce
budovy.
 Základní škola č. 5, město Chust (partnerské město Žďáru nad Sázavou), Chustský
okres - rekonstrukce a vybavení učebny pro výuku českého jazyka. Trojstranný projekt –
podílelo se i partnerské město Žďár nad Sázavou částkou 100 000 Kč.
 Město Rachiv, Rachivský okres (partnerské město Třebíče), trojstranný projekt – podílelo
se partnerské město Třebíč částkou 500 000 Kč. Revitalizace náměstí, kde bude i dětské
hřiště a další. Náměstí bude poté přejmenováno na Třebíčské.
 Základní škola, obec Kopašněvo, Chustský okres - výměna střechy na budově školy.
 Středisko (centrum) sociální ochrany dětí ze sociálně slabých rodin, místo pro volný čas
dětí v obci Bohdan, Rachivský okres - na vytvoření tohoto střediska se Kraj Vysočina
podílel v roce 2009, zařízení v roce 2019 částečně vyhořelo a rekonstruuje se. Na
financování rekonstrukce se podílí i místní občané.
Spolupráce hasičů
Vysočinští hasiči věnovali svým kolegům věci na zlepšení stávající materiální vybavenosti
hasičských jednotek v Zakarpatské oblasti Ukrajiny: 3x přenosná plovoucí čerpadla Honda GSV
- zařízení je určeno jednotkám hasičů k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených
prostor, 50 x blůza pracovního stejnokroje, 100 x kalhoty pracovního stejnokroje, 10x ochranná
přilba Dräger 7000, 3x ochranná přilba Dräger 6100, 10x ochranná přilba Rosenbauer HEROStitan, 5x zásahová obuv.
Spolupráce probíhá také na úrovni republikové – mezi Generálním ředitelstvím HZS ČR a Státní
službou pro mimořádné situace Ukrajiny.
Krajanské spolky
Podpora činnosti českých krajanských spolků – jako každoročně obdržely krajanské spolky
v Užhorodě finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na podporu jejich publikační činnosti.
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Humanitární dar – sanitní vozy
Kraj Vysočina daroval partnerskému regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny tři sanitní vozy značky
Volkswagen Transporter na podporu nemocnic a záchranné služby v Zakarpatské oblasti
Ukrajiny. Jedná se o devět let staré vozy, které využívala ZZS Kraje Vysočina. Převoz a předání
bylo realizováno v září 2020.
Dar města Třebíč
Město Rachiv požádalo o pomoc partnerské město Třebíč - pomoc dětem nemocným
fenylketonurií. Péče o děti s touto nemocí je finančně nákladná a dostupnost a rozmanitost
podpůrných prostředků a speciálních potravin je v České republice mnohem lepší než
na Ukrajině. Město Třebíč proto připravilo formou daru pro nemocné děti speciální doplňky
stravy a potraviny pro tuto speciální dietu.
Projekt Class Manager
Kraj Vysočina pořídil 21 notebooků vybavených softwarem Class manager. Ten umožní mimo
jiné vytvořit si v rámci výuky virtuální třídu, sdílet navzájem výukový obsah, zadávat a hodnotit
úkoly nebo využít dalších výukových programů, které pak bude Class manager centrálně
spravovat. Pro pilotní projekt v oblasti IT byla vybrána jedna třída ZŠ č. 3 v Užhorodě, kde se
vyučuje český jazyk, a která splňuje i požadavky na internetové připojení. Předání daru bude
realizováno v prvních měsících roku 2021. Pořízení zvýhodněných notebooků včetně
programového vybavení je v hodnotě 207 139,90 Kč. Cílem pilotního projektu je ověřit fungování
komplexního systému vzdělávacích technologií ve vybrané třídě základní školy a podpořit tak
digitální znalosti nejen žáků, ale i učitelů, zvýšit atraktivitu i kreativitu vzdělávání a prohloubit
spolupráci mezi učitelem a žákem, to vše s využitím nejmodernějších technologií. Celá sestava
se pak skládá z access pointu, který zajišťuje bezdrátové propojení notebooků učitele a žáků, 21
kusů notebooků a řídícího softwaru Class manager. Technologická novinka v oblasti vzdělávání
v partnerském regionu Zakarpatské oblasti Ukrajiny je výsledkem spolupráce Kraje Vysočina s
tchajwanskou společností ACER a firmou AutoCont. Konkrétní podobu pilotního projektu
domluvili zástupci krajského odboru informatiky při letošní podzimní cestě zástupců Senátu na
Tchaj-wan. Vedle zmíněného výukového softwaru jsou nové počítače zdarma vybaveny také
programem Windows 10 Edu a Acer Classroom manager, vše v české verzi.
Učebnice českého jazyka
- Nákup učebnic českého jazyka pro Školu č. 3 v Užhorodě;
- Nákup učebnic českého jazyka pro Katedru bohemistiky Užhorodské univerzity (bude
předáno při pracovní cestě v roce 2021);
- Pan starosta Zdeněk Ryšavý a knihovna Městysu Okříšky věnovali knihy v češtině
Českému centru v Kyjevě.
Spolupráce policie
Kolegové z Policie Kraje Vysočina darovali věci na zlepšení stávající materiální vybavenosti
kynologických policejních jednotek v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
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Válečné hroby
Podpora obnovy a rekonstrukce válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem
obrany ČR a Československou obcí legionářskou). Společné projekty podpořilo i Ministerstvo
vnitra Slovenské republiky.
Partnerská města
- Funguje spolupráce dosavadních partnerských měst Jihlava-Užhorod, PelhřimovMukačevo, Třebíč-Rachiv, Žďár nad Sázavou-Chust, Nové Město na Moravě-Mižhirje,
Chotěboř-Tjačiv, Telč-Poljana.
- Zájem o nalezení partnerského města projevily Okříšky.
Projekty v hospodářském sektoru
- Je podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
Spolupráce mezi organizacemi
Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou, Mukačevskou 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.
Výměna zkušeností mezi zástupci policie obou regionů.
Humanitární dar – ochranné obličejové štíty
Vysočina darovala 4300 ochranných štítů partnerskému regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny.
Tato humanitární pomoc byla v hodnotě 100 tisíc korun. Ochranné obličejové štíty vyrobené
společností EFKO-karton byly přerozděleny mezi 27 vybraných nemocnic a zdravotnických
zařízení napříč partnerským regionem.
Nerealizované projekty
Vzhledem k pandemii COVID ve světě se bohužel nemohly uskutečnit tradiční každoroční
projekty se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny:
- Účast zakarpatských hasičů na Vysočině u příležitosti cvičení IZS;
- Účast zakarpatské policie na krajských přeborech v kynologii a figurantském kurzu na
Vysočině;
- Účast studentů bohemistiky Užhorodské univerzity na Letní žurnalistické škole a na
Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě;
- Odborné stáže sociálních pracovníků ze Zakarpatí v sociálních zařízeních zřizovaných
Krajem Vysočina;
- Stáže středních škol, které uzavřely partnerství –Střední školu stavební Jihlava +
Technické lyceum Chust.
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Volby
Na Ukrajině se 25. 10. 2020 uskutečnily volby do oblastí (krajů), městských a obecních
samospráv. 7. 12. 2020 byl zvolen nový předseda Zakarpatské oblastní rady (= zastupitelstvo
kraje).
Spolupráce s ambasádami
Spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně,
Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České republiky v Kyjevě.
Kraj Vysočina podporuje aktivity a činnosti Českého centra v Kyjevě do Užhorodu a Zakarpatské
oblasti.
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.

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

spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
- výměna zkušeností v různých oblastech,
- spolupráce v oblasti kultury.
Dne 26. 9. 2014 bylo v Minsku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina
(Česká republika) a Minskou oblastí (Bělorusko). S návštěvou Minské oblasti u příležitosti
podpisu smlouvy o spolupráci byla také spojená podnikatelská mise, seznámení s podmínkami
obchodní spolupráce v Bělorusku, bilaterální jednání a návštěva několika firem.

Aktivity v roce 2020:
Vzhledem k pandemii COVID ve světě a vzhledem k vyhrocení vnitropolitické situace
v Bělorusku se bohužel nemohly uskutečnit žádné z níže uvedených plánovaných aktivit
a projektů:
- Pokračování v podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se zprostředkováním
kontaktů a informací jako doposud, uspořádání další podnikatelské mise, podpora
činnosti česko-běloruské obchodní spolupráce.
- Spolupráce v oblasti zdravotnictví – pokračovat v předávání a výměně zkušeností,
zorganizování konkrétních stáží běloruských lékařů ve zdravotnických zařízeních Kraje
Vysočina (ve spolupráci s firmou MEDIN).
- Pokračování výměny zkušeností a spolupráce v oblasti integrovaného záchranného
systému, zejména v oblasti hasičů.
- Pokračování spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu - výměna zkušeností
v oblasti technického vzdělávání, hokejový turnaj pro mladé hokejisty z HC Lední
Medvědi Pelhřimov v Bělorusku a týdenní hokejová škola pro mladé běloruské hokejisty
na Vysočině.
- Spolupráce v oblasti zemědělství - pozvání běloruských odborníků na významnou akci
„Bramborářské dny na Vysočině“.
Kraj Vysočina aktivně a intenzivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České
republice (Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).

Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014. Prioritou ve spolupráci obou regionů je především podpora podnikání, oblast
zdravotnictví, energetiky a zemědělství.
V průběhu roku 2020 nebyly realizovány žádné konkrétní společné aktivity. Spolupráce
spočívala v udržování kontaktů spíše na společenské úrovni.
Zpracoval: Mgr. Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 337.
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3.

Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Forma zastoupení: Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu zahájila svoji činnost v lednu roku 2008.
V letech 2008–2009 zastoupení fungovalo ve formě stálé, tedy zástupce kraje pobýval v Bruselu
trvale.
Důvodem pro založení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních a
dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji využít. Jedním z
důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci s
mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli předsednictví ČR v Radě EU
v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí a
pracovních setkání.
Další předsednictví ČR se již připravuje na druhou polovinu roku 2022. Zástupce Kraje Vysočina
komunikuje průběžně s hlavními aktéry, zejména díky setkáním, které iniciuje Stálé zastoupení
ČR při EU a jejichž účastníkem bývá videokonferenčně i hlavní koordinátor předsednictví, tedy
Úřad vlády ČR.
V listopadu 2009 došlo společně s personálními změnami také ke změně formy stálého
zastoupení na tzv. zastoupení nestálé, která měla za cíl zefektivnit fungování kanceláře.
Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí 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.

Kontakty a jednání: Kraj Vysočina v Bruselu navázal řadu významných kontaktů napříč
evropskými institucemi a regiony. Pozice regionů v EU má důležitý význam a tvoří zásadní
složku procesu evropské integrace. V roce 2020 to bylo obzvláště zjevné, byť velká část
rozhodování se ve zdravotní krizi centralizovala, implementace opatření zdůraznila roli krajů a
regionálních samospráv. Lze očekávat, že také pozice regionálních zastoupení v Bruselu bude
dále důležitá, ačkoli evropské plány obnovy v roce 2020 opět daly do ruky silné možnosti
zejména úrovni členských států. Přínosy regionálních zastoupení jsou v síťování a společných
postupech k důležitým tématům, zprostředkování informací a kontaktů a v propagaci krajů a
organizací na jejich území.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se také zaměřuje na vytváření kontaktů mezi partnery
sídlícími v Kraji Vysočina. Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis regionálním i
komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich jednáních v
Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Nabízí technickou a administrativní pomoc dalším
regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
V roce 2019 zástupce Kraje Vysočina obnovil či začal získávat některé nové kontakty na
zástupce Evropského parlamentu a jednal s některými českými pracovníky Evropské komise.
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Zástupce Kraje Vysočina se zúčastnil v průběhu roku 2019 několika jednání se členy
Evropského výboru regionů (CoR) a zástupci krajů k budoucnosti kohezní politiky a průběhu
vyjednávání nového víceletého finančního rámce, které organizovalo Stálé zastoupení ČR při
EU. Podobná jednání spolu s přípravou akcí, na nichž se zastoupení podílí, probíhala ještě v
prvních třech měsících roku 2020, nicméně poté došlo k omezení cestování i získávání nových
kontaktů, které trvalo do konce roku 2020.

Kancelář Kraje Vysočina: Od roku 2018 sídlí kancelář v prostorách v majetku Plzeňského kraje
na adresu place de Jamblinne de Meux 31, 1030 Brusel. Sídlí zde také zastoupení
Jihomoravského kraje a smluvně i Pardubického kraje. Mezi kraji probíhá dobrá spolupráce i
vzájemná výpomoc.

Pracovní stáže pro studenty vysokých škol: Kraj Vysočina nabízí studentům vysokých škol
stáže v kanceláři kraje v Bruselu. Nabízené stáže pro studenty vysokých škol jsou hrazeny z
evropského programu Erasmus+. V uvedeném období proběhly stáže dvou studentek z Kraje
Vysočina, tedy jedné absolventky VŠPJ a jedné studentky MU v Brně. První stáž byla z důvodu
pandemie ukončena ve své polovině, druhá stáž proběhla na podzim 2020, ale fakticky všechny
události se konaly videokonferenčně a nenastala možnost osobního setkávání. Přesto byla stáž
důležitá, neboť pokrývala informačně zásadní jednání k víceletému finančnímu rámci EU 2021–
2027. Stážisté dle pokynů zástupce Kraje Vysočina v Bruselu pomáhají s přípravou akcí, na
nichž se zastoupení podílí, propagují Kraj Vysočina, navštěvují semináře a konference, případně
další jednání na důležitá témata, vyhledávají informace a věnují se administrativní činnosti.
Stážisté významně pomáhají udržování kontaktů a zajišťování kontinuity přítomnosti Kraje
Vysočina v Bruselu. Stážisté se i neformálně zapojují do života české komunity v Belgii.

Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava: V rozmezí od 4. do 9.
března 2020, tedy na samotném počátku pandemie nemoci covid-19 v Evropě a před
vyhlášením všeobecných omezení pohybu a pobytu, se konal osmý ročník Ozvěn
Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava v Belgii. Oficiální zahájení proběhlo dne
4. března 2020 pod záštitou místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji, poslankyň
Radky Maxové a Michaely Šojdrové a českého velvyslance v Belgii Pavla Kluckého, ačkoli
muselo být přesunuto mimo EP a bylo umožněno díky laskavosti Kanceláře tchaj-pejské
reprezentace při EU a v Belgii. Zahajovacím filmem byl snímek Postiženi muzikou o kapele The
Tap Tap, po němž následovala diskuse s režisérem filmu i kapelníkem této skupiny, která
vznikla jako hudební kroužek klientů Jedličkova ústavu v Praze. Program Ozvěn nabídl v pěti
promítacích večerech osm projekcí filmů z programu posledního ročníku MFDF s důrazem na
výrazné tituly z hlavních soutěžních sekcí. Filmy se promítaly v bruselském kině Aventure,
akademii umění RITCS v Bruselu, interně v prostorách Evropské komise a také v prostoru De
Cinema v Antverpách. Ozvěny MFDF Ji.hlava v Bruselu organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci
s pořadateli MFDF Ji.hlava, statutárním městem Jihlava a Českým centrem v Bruselu.
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Evropský týden regionů a měst: V Bruselu se ve dnech 5. – 23. října 2020 konal plně v on-line
verzi 18. ročník Evropského týdne regionů a měst, který byl z důvodu pandemie a technické
dostupnosti rozložen do tří týdnů. Jedná se o největší konferenci zaměřenou na regiony v
Evropě, zaštiťuje ji Evropský výbor regionů a Generální ředitelství pro regionální a urbánní
politiku Evropské komise. Podílí se na ní řada regionálních zastoupení a účastní se jí tisíce
účastníků, politiků, pracovníků evropských institucí, reprezentantů regionů a měst, výzkumných
a vzdělávacích institucí i byznysu při seminářích, debatách a dalších příležitostech pro sdílení
zkušeností a kontaktů. Kraj Vysočina se na letošním ročníku podílel na workshopu Soudržnost a
spolupráce v tranzici, byť nakonec ze zdravotních důvodů se řečník z Kraje Vysočina on-line
diskuse nezúčastnil. Seminář se konal pod vedením Saska-Anhaltska za účasti dalších regionů
z Nizozemí, Polska, Španělska a Velké Británie.

Zpracoval: Mgr. Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 367.
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4. Spolupráce v rámci meziregionálních uskupení
Evropský region Dunaj Vltava
V rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedal v roce 2020 Evropskému
regionu Dunaj Vltava (ERDV) Jihočeský kraj, který převzal předsednictví od Spolkové země
Horní Rakousko dne 18. 1. 2020. V průběhu roku 2021 bude předsednictví v Evropském regionu
Dunaj Vltava předáno bavorskému regionu Horní Falc.
Na základě politické shody všech partnerských regionů se jihočeské předsednictví zaměřovalo
na naplňování nového střednědobého tématu „ERDV – Prostor pro Společnost 4.0“, s
podtématy „Průmysl 4.0“, „Zdravotnictví“ a „Cestovní ruch“. Realizaci plánovaných aktivit k těmto
podtématům bohužel velice negativně ovlivnila pandemie covid-19 a s ní související omezení.
Některé aktivity se podařilo zorganizovat v on-line formátu, některé se přesouvaly do roku 2021
a některé se bohužel nepodařilo zorganizovat vůbec. V reakci na nepříznivou situaci však
vznikly nové aktivity, využívající on-line prostředí a zaměřující se především na prezentaci
příkladů dobré praxe.
Kraj Vysočina se v roce 2020 podílel na realizaci následujících aktivit:
- Soutěž „Vesnice Evropského regionu Dunaj Vltava 2020“ – vyhlášení soutěže,
nominace obce a natáčení medailonků v roce 2020, hodnocení a vyhlášení
výsledků přesunuto do roku 2021,
- Série rozhovorů k představení "best practice" projektů v ERDV – oblast Průmysl
4.0 – kvalifikace na středních školách, kvalifikace na vysokých školách,
- Informační brožura k tématu Průmysl 4.0 (2 jazykové mutace) – oblast kvalifikace
na středních školách,
- Brožura k tématu telemedicína – příprava 2020, tisk 2021,
- Fotobanka ERDV,
- Digitální průvodce vysokými školami ERDV,
- Prezentace a distribuce nové kuchařky „28 tradičních receptů Evropského
regionu Dunaj Vltava“,
- Brožura „28 hradů a zámků Evropského regionu Dunaj-Vltava“ – příprava 2020,
tisk, prezentace a distribuce 2021
a další.
Z výše uvedených důvodů byla omezena prezentace Evropského regionu Dunaj Vltava také
v rámci Kraje Vysočina. Oproti předchozím rokům byla zcela vypuštěna prezentace na akcích
pro širokou veřejnost. Na akcích pro odbornou veřejnost a školy se ERDV prezentoval např. na:
- Mezinárodní konferenci „Aktuální problémy cestovního ruchu“ s podtématem
„Overtourism – riziko pro destinace“ – organizováno Vysokou školou
polytechnickou Jihlava, březen 2020,
- Veletrhu mezinárodních příležitostí pro studenty středních škol – únor, březen
2020.
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Institut regionů Evropy (IRE)
Kraj Vysočina je od roku 2013 členem Institutu evropských regionů. IRE (www.institut-ire.eu) je
neziskovou organizací, která se zabývá spoluprací mezi regiony, městy a korporacemi v Evropě
na aktuálně řešená témata. V současné době je členem 71 regionálních a lokálních subjektů z
16 zemí Evropy. IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a získat informace o
možnostech spolupráce mezi regiony a organizacemi. V rámci členství má kraj možnost využívat
informační zdroje tohoto meziregionálního sdružení, účastnit se pravidelné konference
evropských regionů a měst a dalších akcí. V roce 2020 se zástupci z důvodu náhle zhoršené
epidemiologické situace výroční konference nezúčastnili.

European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
V roce 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA. Sdružení
EUREGHA tvoří regiony, příp. 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 ovlivňovat tvorbu evropské politiky v
této oblasti. Roční členský poplatek je ve výši 5 000 eur. V současné době je členem 17 regionů
z 10 zemí: Dolní Rakousko, belgické Vlámsko, Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj
Vysočina, italské regiony Apulie, Benátsko, Emilia-Romagna a Toskánsko, nizozemské
Limbursko, polský region Podlaskie, španělské Katalánsko, švédské regiony Östergötland a
Skåne, norský region Viken a britský Wales, Skotsko a Severní Irsko.
EUREGHA vstupuje do evropských projektů a lobbuje za evropská řešení prevence závažných
onemocnění, podporu aktivního a zdravého stárnutí a řeší projekty v oblasti duševního zdraví.
Členové sdíleli v jarních měsících roku 2020 praktické zkušenosti se zvládáním nemoci covid19. Důležitým tématem roku 2020 byl také evropský program EU4Health na roky 2021–2027,
tedy potřeba jeho založení a vyjednání rozpočtu. Další informace jsou na www.euregha.net.

Zpracovali: doc. RNDr. Iveta Fryšová Ph.D., odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 546
a Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.: 564 602 367.
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5. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Realizace projektu Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe (ILTAE)
Na podzim roku 2018 zahájil Kraj Vysočina v roli koordinátora projekt podpořený z programu
Erasmus+ s názvem Inquiry-based Learning and Teaching Across Europe, který směřuje
na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách. Kromě Kraje Vysočina
jsou partnery Vysočina Education, Académie de Reims spolu s dvěma školami, Dolní Rakousko,
finské město Tampere a jako asociovaný partner francouzský region Grand Est. V roce 2019
proběhly v rámci projektu 3 krátkodobé vzdělávací výměny pedagogů a zástupců zřizovatele
škol. Došlo ke sdílení zkušeností, postupů a dobré praxe v oblasti badatelsky orientované výuky,
vědy a výzkumu na středních školách a k získání nových interkulturních a odborných zkušeností
a znalostí účastníků stáže vč. jejich jazykových kompetencí. V říjnu 2019 proběhlo druhé
projektové setkání, kde byl řešen dosavadní průběh projektu, mobilit a dalších aspektů projektu.
Z hlediska Kraje Vysočina došlo k prohloubení spolupráce s partnerskými regiony
prostřednictvím konkrétní společné aktivity z oblasti vzdělávání. Rok 2020 měl patřit závěrečné
mobilitě v Kraji Vysočina završené setkáním všech účastníků, zástupců kraje a středních škol u
kulatých stolů. Z důvodu pandemie covid-19 však byla mobilita nejprve přeložena z jara na
podzim a následně zcela zrušena a s Domem zahraniční spolupráce, národní agenturou pro
Erasmus+, bylo nutné projekt smluvně prodloužit do 31. 8. 2021, aby mohl být řádně dokončen.
Na konec ledna 2021 je plánována videokonference se všemi partnery ohledně dalšího postupu
v projektu.

Projekt Education for Sustainable Development (ESD)
Projekt Education for Sustainable Development volně navazuje na projekt ILTAE. Zaměření je
opět na badatelsky orientovanou přírodovědnou výuku na středních školách s tím, nově budou
do projektu více zapojeni pedagogové a také žáci SŠ. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci
a komunikaci v cizím jazyce, zavedení metod CLIL do výuky, job shadowing a prohloubení
spolupráce s partnerskými regiony v oblasti školství. Projekt je schválen pro období prosinec
2020 – únor 2023 a podpořen z programu Erasmus+, Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve
vzdělávání. Kraj Vysočina koordinuje projekt spolu s českými partnery Vysočina Education,
Gymnáziem Žďár nad Sázavou a Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov. Zahraničními
partnery jsou Académie de Reims (Francie), Lycée Hugues Libergier (tj. gymnázium
z francouzské Remeše), Dolní Rakousko (Oddělení vědy a výzkumu), Tampereen klassillinen
lukio (tj. gymnázium z finského města Tampere) a jako asociovaný partner francouzský region
Grand Est. Zahájení projektu významným způsobem komplikuje pandemie covid-19 a ztížené
podmínky či nemožnost cestování z/do zahraničí. První projektové setkání bude nutné
uskutečnit on-line a je plánováno na leden-únor 2021.
Zpracovali: Bc. Jana Čermáková, odbor školství mládeže a sportu, oddělení mládeže a sportu
tel.: 564 602 939 a Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů,
tel.: 564 602 367.
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Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou republikou (Taiwan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
Vzhledem k pandemické situaci byly projektové aktivity velmi omezené. Přesto zástupci odboru
informatiky měli možnost být součástí senátorské delegace na Taiwan ve dnech 29. 8. – 4. 9.
2020.
- Byly předjednány společné projektové aktivity s Institutem pro informační průmysl,
Národní technickou univerzitou, Taipei City a Taoyuan City v oblastech využití ICT ve
veřejném sektoru a středoškolském technickém vzdělávání. Tyto aktivity budou nadále
rozvíjeny, až to situace umožní.
Plánované aktivity v roce 2021
- spolupráce v oblasti kybernetické bezpečnosti nemocnic – plánujeme pilotně
implementovat řešení Cybersecurity institute Taiwan v krajských nemocnicích pro
monitoring a řešení bezpečnostních incidentů a ohrožení.
- Kraj Vysočina byl požádán o vystoupení na on-line mezinárodním fóru Taipei Smart City
Mayors’ Summit 2021 v březnu 2021 ohledně využití technologií zejména v období
pandemie Covid – 19.
Zpracoval: Ing. Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346.
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