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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 ve Francii (dříve region
Champagne Ardenne, od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj na Slovensku (od roku
2006). Další dva partnerské regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast
Ukrajiny (od roku 2008) a Minská oblast Běloruska (od roku 2014), s níž byly aktivity v roce 2021
rozhodnutím Zastupitelstva Kraje Vysočina pozastaveny. V roce 2021 byla také oficiálně
ukončena spolupráce s Čínskou provincií Hubei.
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 2021 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 13 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 2021 byla mezinárodní spolupráce ovlivněna pandemií COVID-19, ale oproti minulému
období bylo možné řadu aktivit uskutečnit již také fyzicky a u akcí či setkáni, kde to možné
nebylo, se stala distanční forma (videokonference) téměř běžnou formou komunikace.
Odbor sekretariátu hejtmana zpracoval a předložil v březnu 2021 na jednání zastupitelstva kraje
Vyhodnocení spolupráce Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2020, na jehož základě
Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo o:


Vypovězení memoranda o spolupráci Kraje Vysočina s Provincií Hubei



Pozastavení společných aktivit s Minskou oblastí Běloruska



Ukončení členství ve sdružení EUREGHA

Následně projednala rada kraje materiál, jež rozpracovává možnosti navázání spolupráce
s dalšími zahraničními partnery (regiony), které mají potenciál jednoznačných oboustranných
přínosů pro spolupracující regiony. Jedná se například o Finsko v oblasti školství, Estonsko
jakožto lídra v oblasti digitalizace a eGovernmentu nebo Německo, které je nejvýznamnějším
ekonomickým partnerem ČR.
Rok 2021 byl v oblasti spolupráce 3 + 1 (tj. Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina na
české straně a země Dolní Rakousko na rakouské straně), ve znamení přípravy nového
Pracovního programu spolupráce 3 + 1 pro období 2022 až 2025. Pracovní program definuje
zájmy spolupráce ve 13 tematických oblastech, jejichž směřování bylo aktualizováno právě pro
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následující období. Zásadní změnou například v tématu Regionální politika EU, Evropská
územní spolupráce, euroregiony je společný zájem zástupců této pracovní skupiny provázat
blíže svoji činnosti i do ostatních pracovních skupin s cílem nalézt pro připravované aktivity i
možné finanční zdroje. Více popsáno v kapitole 2 A.
Z dlouhodobého hlediska se Oddělení vnějších vztahů snaží navazovat nová partnerství
primárně s evropskými zeměmi. Cílem však není pouze navázání formálního partnerství
a podpis partnerské smlouvy, ale klíčový je především rozvoj konkrétních aktivit, které mají
přímý dopad v Kraji Vysočina (u jeho občanů, institucí, příspěvkových organizací a dalších
subjektů).
Při navazování nových kontaktů a vyhledávání partnerství se čím dál více ukazuje, že
to nejdůležitější na spolupráci není oficiální partnerství dvou (či více) regionů na úrovni
samospráv, ale právě konkrétní věcná spolupráce na nižších úrovních, která by však bez
činnosti a podpory Kraje Vysočina (ač bez oficiálních memorand) nemohla fungovat.
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. Velmi efektivní jsou akce pro širokou veřejnost přímo pořádané krajem jako je
např. celostátní soutěž středních gastronomických škol Trophée Mille, nebo Mladá univerzita
Waldviertel – Vysočina. Jedná se o aktivity, kde jsou občané Kraje Vysočina součástí těchto
akcí a to buď jako přímí účastníci, nebo jako diváci a hosté. Další dlouhodobou aktivitou 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.

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 je na české straně hranice i podpora výuky německého jazyka na základních
a středních školách. Kraj Vysočina bude i nadále s Dolním Rakouskem pokračovat ve
společných projektech v oblasti dopravní infrastruktury, kultury, regionálního rozvoje, vzdělávání,
kultury, cestovního ruchu nebo životního prostředí, to vše s možným využitím evropských fondů.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia. Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci
dohody a PP. Poslední setkání koordinačního grémia se konalo 22. října v Brně. Proběhlo
vyhodnocení činnosti všech 13-ti pracovních skupin v roce 2021 a výhled jejich činnosti na příští
rok. Součástí jednání bylo také seznámení členů koordinačního grémia s novým Pracovním
programem pro roky 2022–2025, který byl v průběhu prosince 2021 schválen zastupitelstvy
českých krajů a právním oddělením země Dolní Rakousko slavnostně by měl být podepsán
začátkem roku 2022 v Jihočeském kraji.
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.

Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1.

Vodní hospodářství (J. Mikyna):

Poslední setkání PS: Konalo se dne 5. 3. 2020 v Jihočeském kraji, v Lipně nad Vltavou, v
areálu Povodí Vltavy, státního podniku, správa přehrady Lipno, kde proběhla diskuse o
problémech jednotlivých regionů souvisejících se suchem a následně proběhla exkurze na
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přehradě a vodní elektrárně Lipno. Předmětem jednání byly a v budoucnu i nadále budou
otázky týkající se problematiky čištění odpadních vod, zmírnění dopadů povodňových
stavů, nedostatku vody z důvodu sucha, včetně zásobování pitnou vodou.
Příští setkání PS: Předpokládá se na jaře 2022 v Jihomoravském kraji, termín zatím není
znám z důvodu nevhodné epidemiologické situace. Další setkání bude organizovat Kraj
Vysočina.

2.

Zemědělství a lesnictví (E. Horná):

Poslední setkání PS: Bylo připraveno dvoudenní setkání skupiny v termínu 5. – 6. 5. 2020
v ČR v Kraji Vysočina v Humpolci a v Želivě. Z důvodu koronavirové pandemie ale bylo
zrušeno a termín se posunuje na květen 2022. Setkání PS se bude konat opět na Školním
statku Humpolec za účasti Výzkumného ústavu bramborářského.
Témata k projednávání PS: Na setkáních probíhá vzájemná výměna praktických zkušeností
v oblasti zemědělství. Naposledy se jednalo o využití zeleného hnojení, zakládání
větrolamů, ochraně lesa před hmyzími škůdci a parazitickými houbami, včetně
způsobu řešení kůrovcové kalamity.
Účastníci se nadále shodují, že by bylo potřebné a vhodné v podobných pracovních
setkáních pokračovat s četností 2x ročně.
INTERREG V-A 2014–2020 – Návrh realizovat společný projekt na téma řešení kůrovcové
kalamity, který navrhlo Dolní Rakousko, nebyl schválen z důvodu omezených časových a
personálních kapacit českých krajů.
Příští setkání: V Kraji Vysočina, na jaře 2022, na Školním statku Humpolec.

3. Ochrana přírody a životního prostředí (J. Joneš): Jedná se o věcnou výměnu
zkušeností v jednotlivých oblastech působnosti (odpady, ovzduší, ochrana přírody) mezi
členy pracovní skupiny. Jedním z témat byla Klimatická zeleň – Klimagrün v rámci programu
INTERREG.
Poslední setkání PS: Další setkání PS se uskutečnilo 20. 10. 2021 v Tullnu v Dolním
Rakousku. Součástí programu byla konference na téma problematiky ochrany životního
prostředí a nakládání s odpady, následovala prohlídka zemské zahradní výstavy. Při
této příležitosti se sešli také náměstek hejtmana L. Vlček, který je zodpovědný za lesní a
vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí a radní země Dolní Rakousko M.
Eichtinger, který má na starosti mezinárodní vztahy.
Realizovaný projekt: V rámci programu Interreg V-A ČR-AT se realizoval projekt
Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature AT-CZ (11 českých a
rakouských projektových partnerů z oboru ochrany přírody: zachování migračních koridorů
pro velké savce). Další projekt není nyní připravován.
Příští setkání PS: Příští setkání PS je plánováno v Jihočeském kraji.
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4.

Hospodářství (P. Holý):

Poslední setkání PS: Od posledního setkání, které proběhlo jako společné setkání skupin
Hospodářství a Věda a výzkum dne 6. 9. 2019 v Kraji Vysočina v Jihlavě se zatím další
jednání neuskutečnilo. Organizátorem mělo být Dolní Rakousko v roce 2020, ale z důvodu
pandemických omezení se nekonalo.
Realizované projekty/aktivity:
DigiVill - Využití digitalizace ve veřejné správě/Verwendung der Digitalisierung in der
öffentlichen Verwaltung, ATCZ248. V rámci projektu DigiVill proběhly dva přeshraniční
semináře zaměřené na kyberbezpečnost (20. 5. 2021) a práce na sociálních sítích (15. –
16. 9. 2021). Cílem projektu je vytipování 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.
Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0 – Fond malých projektů (INTERREG
V-A Rakousko-Česká republika), realizace od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.
Projektovými partnery jsou Kraj Vysočina a spolková země Horní Rakousko. Cílem projektu je
zvyšování kompetencí firem, středních a vysokých škol a dalších relevantních institucí ve
vazbě na Průmysl 4.0, zintenzivnění spolupráce těchto subjektů a posílení přenosu znalostí
v oblasti digitalizace na rakousko-české hranici.
Probíhá společná výměna informací na téma zvyšování kvalifikace v kontextu Průmyslu 4.0
a s ním souvisejících trendů v oblasti vzdělávání a podnikání a propagace příkladů dobré
praxe ze zapojených regionů. Dne 20. 5. 2021 proběhl online seminář pro zástupce
podnikatelského sektoru na téma Průmysl 4.0 – jednoduše, bez hranic!. Zde se představily
podpůrné organizace v oblasti Průmyslu 4.0 z obou stran hranice a byly prezentovány
příklady konkrétních realizací ve firmách.
V rámci spolupráce mezi regiony v ERDV proběhla soutěž Vesnice ERDV, kde jednou
z hodnocených oblastí byla i digitalizace v menších obcích. Jsou připravovány poznávací
cesty pro starosty obcí po příkladech dobré praxe ze všech zapojených regionů a konference
Digitalizace v obcích.
Témata diskutovaná v rámci Pracovního programu: Společná výměna informací na téma
zvyšování kvalifikace v kontextu Průmyslu 4.0 a s ním souvisejících trendů v oblasti
vzdělávání a podnikání a propagace příkladů dobré praxe ze zapojených regionů s přesahem
na témata, kterými se chceme zabývat do budoucna, mezi které patří například digitalizace,
smart city a smart region.
Příští setkání PS: K organizaci příštího setkání se přihlásil Jihomoravský kraj, který by rád
připravil exkurzi ve výzkumném a inovačním centru v Kuřimi a představil tak program
DIGIMAT, který pomáhá implementovat digitální technologie konceptu Průmysl 4.0 do výroby
firem. Předběžný termín je plánován na únor 2022, hlavním tématem bude digitalizace a
dopady pandemie Covid 19 na hospodářství.
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5. Věda a výzkum (I. Fryšová): Setkání této PS probíhá společně s jednáním PS
Hospodářství.

6.

Turistický ruch (V. Švarcová):

Poslední setkání PS: Uskutečnilo se on-line formou 11. května 2021. Setkání svolal
Jihomoravský kraj s cílem sdílet vzájemné zkušenosti jednotlivých krajů z posledního
„postcovidového“ roku a aktivity plánované pro letošní turistickou sezónu. Diskutovalo se také
o podpoře a certifikaci oblastních organizací destinačního managementu a návrhy
aktualizovaných oblastí spolupráce skupiny „Cestovní ruch“ pro období 2022 – 2026“.
Příští setkání PS: Organizace setkání se ujal Jihomoravský kraj a to z důvodu oslav
narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. Při této příležitosti se totiž bude
konat mnoho aktivit, např. dokončení obnovy skleníku v areálu kláštera na Starém Brně.
(Pracovní skupina „Cestovní ruch“ se v období 2018 – 2021 setkala pouze dvakrát. Poprvé
v roce 2018 pod hlavičkou Kraje Vysočina. S ohledem na rotační systém setkávání přijal
organizaci dalšího setkání Jihočeský kraj, setkání bohužel neproběhlo. Druhé a poslední
setkání /v roce 2021/ organizoval Jihomoravský kraj).
Spolupráce v oblasti cestovního ruchu probíhá častěji na úrovni jednotlivých krajských
managementů (Vysočina Tourism, JCCR, CCRJM, Niederösterreich Werbung GmbH, aj.),
než na úrovni krajských úřadů. K přípravě a realizaci přeshraničních projektů využívají DMO
„platformu“ programu INTERREG V A Rakousko – Česká republika. Tato skutečnost je
pravděpodobně důvodem, proč se spolupráci v rámci pracovní skupiny nedaří oživit.
Plánované a realizované projekty: V rámci programu Interreg V A jsou realizovány projekty
bez přímého zapojení pracovní skupiny Cestovní ruch. Aktuálně se realizuje projekt
„Venkovské památky“, cílem je obnovit přeshraniční cestovní ruch po skončení pandemie
koronaviru a vyšší návštěvnost venkovských památek v oblasti JčK, KV, HR (Horního
Rakouska) a DR.
Projekty v rámci Pracovního programu: Aktuálně probíhá diskuze k závěrečné fázi
procesu přípravy programu spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika pro období
2021–2027. Další projekty/aktivity budou plánovány i s ohledem na nastavení dalšího
zaměření tohoto programu.

7.

Zdravotnictví (S. Měrtlová):

Poslední setkání PS: Uskutečnilo se v dolnorakouském Mistelbachu, dne 3. 12. 2018.
Přínosem spolupráce je základní výměna informací o formě a způsobu péče o paliativní
pacienty v Rakousku. Zatím bez konkrétního termínu proběhla dohoda o pokračování
výměny dalších zkušeností a dalších jednáních na téma paliativní péče.
Dne 6. 10. 2020 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 INTERREG AT-CZ v novém programovém období.
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Rakouská strana připoměla důležitou iniciativu Healthacross a otevření
přeshraničního zdravotnického centra Gmünd-České Velenice dne 16. 10. 2021.

nového

Příští setkání: Jihočeský kraj je připraven uspořádat setkání v roce 2022. V případě
nepříznivé epidemiologické situace se setkání uskuteční alespoň online formou.

8.

Ochrana před katastrofami (J. Murárik):

Společné setkání vzhledem k probíhající pandemii COVID-19 neproběhlo, komunikace však
probíhala emailem a telefonicky. A to i na úrovni hejtmanů/hejtmanek jednotlivých krajů/země
Dolní Rakousko formou společných videokonferencí především na téma pandemie COVID-19
v letech 2020–2021.
Návrh 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.
Příští setkání: Organizátorem by měl být Jihomoravský kraj. Setkání se zaměří na zvládání
krizových situací při tornádu. Konkrétní termín nebyl stanoven.
Realizace projektů v rámci Pracovního programu: V minulých letech byly navázány velmi
dobré vzájemné vztahy mezi partnery dohody. Vzájemná setkání a účast na cvičeních a
workshopech jsou velmi přínosné v získávání praktických zkušeností.
9.

Doprava (R. Handa):

Poslední setkání PS: Jednání se uskutečnilo dne 23. 9. 2021.
Přínosy a úspěchy v rámci Pracovního programu: Využití zdrojů Fondu malých projektů
pro zvýšení povědomí v oblasti digitalizace v podmínkách silničního hospodářství.
Plánované projekty v programu Interreg V A v období 2021 - 2027:
Program Interreg Rakousko ČR 2021 - 2027 nebyl dosud spuštěn ani schválen. Z tohoto
důvodu žádné projekty naplánovány nemáme.
Projekty projednávané v rámci aktuálního Pracovního programu:
Probíhá realizace projektu EDUBIM II, jehož aktivity jsou zacíleny na získání dovedností
souvisejících s využitím metody BIM na stavbě silniční infrastruktury. Kraj Vysočina při
rekonstrukci průtahu Opatova testuje unikátní kombinaci využití společného datového
prostředí a elektronického stavebního deníku. Partnery jsou Kraj Vysočina, Dolní Rakousko a
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Tento projekt svým zaměřením zaujal i Českou
agenturu pro standardizaci, která je pověřena zavedením metody BIM v České republice.
V této souvislosti je připravována propagace v celostátních tištěných médiích.
V září 2021 proběhne první setkání v rámci projektu ON THE ROAD, který volně navazuje na
již dokončený projekt „Výměna zkušeností v oblasti silničního hospodářství v příhraničním
regionu“. Cílem je přenos zkušeností v oblasti digitalizace při správě silniční infrastruktury.
Partnery projektu jsou Kraj Vysočina, Dolní Rakousko a Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny.
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Oba projekty jsou realizovány za podpory Fondu malých projektů v rámci programu Interreg
V-A Rakousko – Česká republika.
Příští setkání: Jihočeský kraj, začátek roku 2022. Hlavním tématem bude veřejná
přeshraniční doprava.

10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst
(L. Svoboda):
Setkávání pracovní skupiny na úseku územního plánování má zejména informativní a
konzultační charakter. Projednávány jsou dokumentace zpracované na jednotlivých územích
a jejich možný vliv na sousední území. Na koordinačním grémiu ředitelů v Brně bylo navrženo
jako téma k řešení rozvoj hospodářsky a sociálně ohroženého území v příhraničních
oblastech.
Poslední setkání PS: Jednání se uskutečnilo 26. 11. 2018 v St. Pölten v Dolním Rakousku.
Příští setkání: Uspořádání dalšího setkání přislíbil Jihočeský kraj.

11. Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony (O. Sklenář):
Poslední setkání PS: Jednání se konalo 7. 10. 2021 v Kraji Vysočina. Diskutovalo se o dění
v Evropském regionu Dunaj-Vltava, aktuálních projektech v rámci programu INTERREG V-A
AT-CZ a také o další formě práce této PS. Po skončení jednání účastníci přejeli na
komentovanou prohlídku do Muzea Josefa Hoffmanna v Brtnici, kde bylo následně jednání
ukončeno.
Přínosy spolupráce spočívají podle koordinátora především:
1) Fungující komunikace s implementačními orgány programu INTERREG V-A AT-CZ, revize
nových dokumentů, informování se o aktuálním vývoji v programu INTERREG V-A AT-CZ,
řešení aktuálních problémů,
2) V koordinaci přípravy projektových záměrů v programu INTERREG V-A AT-CZ a aktivit
partnerů v rámci projektu Connecting Regions AT-CZ.
Realizované projekty: Společně s kraji Jihočeským, Jihomoravským, NÖ.Regional.GmbH z
Dolního Rakouska, Regionalmanagement OÖ, Zemí Horní Rakousko a městem Vídeň je
Krajem Vysočina realizován projekt s názvem Connecting Regions AT-CZ. Kraj Vysočina je
vedoucí partner. Cílem projektu je podpořit aktivní, trvalou a efektivní přeshraniční spolupráci
mezi subjekty z obou stran hranice. Jedním z nástrojů je poskytování služeb regionálního
kontaktního místa na Vysočině na Krajském úřadu Kraje Vysočina, kde jsou osobně
konzultovány projektové záměry s žadateli z programu INTERREG V-A AT-CZ. Dochází tak k
efektivnímu využívání finančních prostředků EU v česko-rakouské pohraniční oblasti. Pro
žadatele jsou organizovány semináře, konference, kulaté stoly, je zajišťováno tlumočení atd.
Projekt je realizován do 31. 12. 2022, tedy do konce programového období. Společně
s partnery se zamýšlíme nad přípravou navazujícího projektu pro období 2021-27.
V aktuálním Pracovním programu je projednáván již zmiňovaný společný projekt Connecting
Regions AT-CZ, dále potom byly projednávány všechny přeshraniční projekty připravované
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zúčastněnými regiony na jednotlivé Monitorovací výbory programu INTERREG V-A AT-CZ a
Fond malých projektů.
Příští setkání: Jižní Čechy, 2022
Poznámka: Činnost této skupiny má přesah do agend ostatních PS, proto by bylo vhodné,
aby členové této PS měli také možnost účastnit se jednání všech ostatních PS. Pozvánky na
jednání všech PS budou tedy zasílány také koordinátorům PS č. 11 a dále také správci
internetových informačních webových stránek, kterým je referentka na úseku zahraničních
vztahů Kraje Vysočina Mgr. Hana Dočekalová. Koordinátoři PS 11 si poté sami vyhodnotí,
zda se jednání zúčastní, či nikoliv. Tento nový postup byl zakomponován i do nového
pracovního programu na další čtyřleté období.

12. Kultura (L. Novotná): Tato skupina pracuje na velmi dobré úrovni.
Poslední setkání PS: Poslední setkání PS se konalo v Jihočeském kraji 18.−19. listopadu
2021. V roce 2022 zve na setkání Jihomoravský kraj.
Spolupráce v rámci Pracovního programu 2018- 2021:
Daří se naplňovat jednotlivé body programu Pracovní skupiny Kultura 2018-2021, například:


Rozvíjet spolupráci příspěvkových organizací z Kraje Vysočina s institucemi a
organizacemi všech partnerských regionů Dohody, četné kontakty vznikly v rámci
přeshraniční spolupráce se spolkovou zemí Dolní Rakousko a rovněž se spolkovou zemí
Horní Rakousko.



Aktualizovat obsah pracovního programu skupiny Kultura Dohody o spolupráci mezi
spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeský, Jihomoravský a Krajem Vysočina, na
období 2022-2025.

Cíle pro budoucí období:
 Rozšířit spolupráci do dalších oblastí kultury, např. divadel, v Kraji Vysočina konkrétně
pro Horácké divadlo Jihlava.


Realizovat bilaterální projekty, výstavní programy s akcentem na současné umění.

Realizace projektů - Interreg V-A Rakousko-Česká republika:
Od března 2020 došlo k výraznému omezení spolupráce z důvodu pandemie koronaviru, v
omezeném režimu tak pokračovala mj. i fyzická realizace dvou hlavních projektů
financovaných z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
2014- 2020 (I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma, Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ).
Četné aktivity obou projektů bylo nutné kvůli protiepidemickým opatřením odložit, u obou
projektů bylo zažádáno o prodloužení doby fyzické realizace, oběma žádostem bylo
vyhověno.
V roce 2021 spolupráce na stěžejních přeshraničních projektech:
1) Projekt I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma: Na projektu se podílí subjekty čtyř
regionů: Kraj Vysočina (Muzeum Vysočiny Třebíč), Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj
(vedoucí partner), spolková země Dolní Rakousko. Do projektu jsou prostřednictvím MVT
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zapojeny téměř všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku
kultury.
Stěžejními tématy projektu jsou: archeologie, etnografie, sklářství, edukační program Příběh
hranice.
Kraj Vysočina je prioritně nositelem prezentace tématu sklářství.
V souvislosti s pandemií Covid-19 došlo ke změnám v harmonogramu výstupů a vybraných
aktivit projektu, zejména stěžejních sklářských výstav realizovaných na Vysočině, které
nebylo možné uskutečnit v roce 2020, a byly přesunuty do roku 2021, prodloužení doby
realizace projektu bylo schváleno do 31. 12. 2021
 Sklářská výstava v Kraji Vysočina (dvě výstavní místa, zastoupeny exponáty z NÖ):
- Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Element sklo: Matérie fantazie autorská
tvorba současných sklářských výtvarníků (do 15. 8. 2021),
- hrad Ledeč nad Sázavou, Element sklo: Historie za sklem, která návštěvníka
provede sklem od počátku až po současnost (do 31. 8. 2021)
 Zapojení Kraje Vysočina do Dolnorakousko-českého muzejního dne – on-line
konference, březen 2021 (spolupráce Museumsmanagement Niederösterreich +
koordinátora projektu I:CULT za Vysočinu, kterým je Muzeum Vysočiny Třebíč).
 14.−20. 6. 2021 byl zrealizován Česko- rakouský sklářský workshop ve Světlé nad
Sázavou (omluva účasti rakouských sklářů, on-line prezentaci rakouského partnera
zajištěno prostřednictvím MVT).
 Plánován workshop o lidové stravě (říjen/listopad 2021)
 V rámci projektu spolupráce kulturních subjektů na publikacích je aktuálně v Kraji
Vysočina připravována kniha mapující muzea, muzejní sbírky v Kraji Vysočina Poklady
v síti času, navazující na NÖ publikaci Das Universum im Kleinen, obdobně připravována
v kraji Jihočeském a Jihomoravském.
2) Projekt Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ: Na projektu se podílí subjekty ze čtyř krajů:
Kraj Vysočina je vedoucím partnerem projektu (ORR je administrátorem projektu),
projektovým partnerem za Vysočinu je Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
(MVT), a dále subjekty z Jihočeského kraje, spolkové země Dolní Rakousko a spolkové země
Horní Rakousko.






V souvislosti s pandemií Covid-19 došlo ke změnám v harmonogramu výstupů a
vybraných aktivit projektu, prodloužení doby realizace projektu bylo schváleno do 31. 5.
2022.
Spolupráce v oblasti tradiční lidové kultury, prezentace nehmotného kulturního dědictví,
lidové hudby, tance, řemesel – vzájemná prezentace a propagace.
V rámci projektu byl v Kraji Vysočina zrekonstruován objekt ve správě MVT na „Centrum
tradiční lidové kultury“, jehož slavnostní otevření se konalo 4. 12. 2019.
Aktuálně se připravuje přehlídka lidových muzik (září/ říjen 2021 – Kraj Vysočina).

Z další spolupráce Kraje Vysočina a spolkové země Dolní Rakousko proběhlo:


Dny otevřených ateliérů (DOA) - v Kraji Vysočině se uskutečnil již 11. ročník (2. - 3.
října 2021) DOA patří ke společným a ve všech krajích Dohody nadále podporovaným
aktivitám, v souladu s programem pracovní skupiny Kultura v rámci Dohody o spolupráci
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mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem
Vysočina. Vzájemná koordinace termínů, inovace, společné body Dolní Rakousko/Kraj
Vysočina/Jihočeský kraj/Jihomoravský kraj.
Příprava projektu spolupráce Muzea Vysočina Třebíč a Volkskultur
Niederösterreich (Fond malých projektů) – oblast tradiční lidové kultury, návaznost
na předchozí projekty zaměřené na oblast tradiční lidové kultury, nositel projektu:
Muzeum Vysočiny Třebíč.
Kontinuální vzájemná výměna zkušeností - oddělení kultury, vnější vztahy Úřad
dolnorakouské zemské vlády/Krajský úřad Kraje Vysočina
Pozvání představitelů Kraje Vysočina na konferenci ministrů zahraničních věcí
v Poysdorfu (DR, 30. červen 2021) – zúčastnil se m. j. radní Kraje Vysočina pro oblast
kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Mgr. Roman Fabeš.
OKPPCR ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Třebíč zvažuje realizaci nové muzejní
expozice v Jemnici, pobočce MVT, pravděpodobně i stavební obnovu měšťanského
domu. Aktuálně je v přípravě projektová dokumentace expozice, je záměr nalézt partnera
pro realizaci projektu na rakouské straně, partnerským městem Jemnice je Raabs an der
Thaya.

Stále se rozvíjí spolupráce se spolkovou zemí Horní Rakousko. Z iniciativy měst
Liebenau (Horní Rakousko) a Telč vznikl víceletý projekt „Přírodní dědictví rašeliništních
krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo
zážitků a vzdělávání“ (Moorerlebnis OÖ-VY / Zážitek z rašeliniště HR-VY). Projektovými
partnery jsou subjekty z Kraje Vysočina, město Telč, Mikroregion Telčsko, Muzeum Vysočiny
Jihlava a městys Liebenau. Realizace projektu začala v lednu 2020.
Projekt by měl pomoci ohroženým lokalitám rašelinišť a mokřadů nastavením opatření k jejich
zpřístupnění, ochraně a revitalizaci. Také by měla vzniknout expozice přírodního dědictví,
která umožní veřejnosti ucelený pohled na problematiku rašelinišť, naučná stezka pro pěší
a cyklisty a několik odpočinkových míst podél naučné stezky.
Problémy s externími partnery: Problémy se nevyskytly. Četnost aktivit a kvalita výstupů
byla dána aktuálními možnostmi, ovlivněna dopady pandemie koronaviru, finančními
i personálními možnostmi.
Problémy s interními partnery v rámci úřadu: Nevyskytly se. Velmi dobrá spolupráce
a vstřícnost ze strany Odboru sekretariátu hejtmana, odd. vnějších vztahů.
Webové stránky: Využíváme http://www.kr-vysocina.cz/dolni-rakousko/ a využíváme stránky
sekce Zahraniční spolupráce: pravidelné výroční Zprávy o spolupráci Kraje Vysočina se
zahraničními partnery, prioritně s NÖ, ale i průběžné informace o spolupráci s NÖ a ostatními
partnerskými regiony.

13. Vzdělávání, výchova, mládež, sport (J. Čermáková):
Poslední setkání PS: Jednání se uskutečnilo 20. 10. 2021 v Jihomoravském kraji.
Příští setkání PS: V roce 2022 zve k setkání na jaře Dolní Rakousko a na podzim Kraj
Vysočina.
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Přínosy a výsledky:
Olympiáda v NJ - každoroční účast rodilého mluvčího (rakouského pedagoga) na krajském
kole olympiády v NJ.
Eljub - tradiční spolupráce na projektu Evropské literární setkání mládeže (eljub), kdy se
rakouskému partnerovi Pilger&Surfen Melk daří získat finanční prostředky z programu
Erasmus+ a krajům vyslat 5 zástupců z ČR (výherci olympiád v NJ); příprava Eljub E-book
Woche 2022.
Turnaj 4 regionů – pokračující spolupráce v pořádání fotbalového turnaje pro patnáctileté
žáky. V roce 2019 turnaj hostilo Dolní Rakousko. V letech 2020 a 2021 byl z důvodu covid-19
zrušen. Členové pracovní skupiny se dohodli, že pořadatelem dalšího ročníku zůstává Kraj
Vysočina a turnaj se uskuteční v Jihlavě v červnu 2022.

Spolupráce v programu INTERREG V A 2014 - 2020:
Projekt EduSTEM (partnerem Vysočina Education, příspěvková organizace Kraje Vysočina)
– projekt svojí strukturou a zastoupením partnerů navazuje na BIG; projektové období:
podzim 2019–2022, zaměřuje se na badatelské činnosti žáků MŠ a ZŠ. V rámci projektu
fungují na krajských středních školách lektoři NJ - rodilí mluvčí.
Ve školním roce 2020/2021 působil na krajských středních školách lektor - rodilý mluvčí Mgr.
Rainer Miksche. Bohužel z důvodu nemožnosti výuky v době pandemie se omluvil
a s platností od února 2021 své pracovní závazky zrušil. Ostatní lektoři působí i nadále při
Vysočina Education a jsou financováni z projektu.
Připravované projekty:
V rámci Pracovního programu se projednávají: eljub E-Book Woche 2022, olympiády v NJ,
turnaj 4 regionů, příklady dobré praxe v rámci evropských vzdělávacích projektů, podpora
partnerství škol (navazování kontaktů).

Rotační systém pro organizování setkání:
Dolní Rakousko – Jihočeský kraj – Jihomoravský kraj – Kraj Vysočina
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Harmonogram setkávání jednotlivých pracovních skupin
Číslo
1

Pracovní skupina
Vodní hospodářství (J. Mikyna)

Poslední termín setkání
5. 3. 2020, Jihočeský kraj,
Lipno nad Vltavou

Termíny setkání 2021/2022
- plán
Jihomoravský kraj, podzim
2022 (následně Kraj
Vysočina)
Kraj Vysočina (jaro 2022,
původní plán jaro 2020,
muselo být zrušeno kvůli
pandemii COVID-19)

2

Zemědělství a lesnictví (E. Horná) Dolní Rakousko

3

Dolní Rakousko, 20. 10. 2021,
Ochrana přírody a živ. prostředí,
Tulln (pův. plán 30. dubna
Jihočeský kraj
odpadové hospodářství, ochrana
2020, zrušeno kvůli pandemii
čistoty ovzduší (J. Joneš)
COVID-19 )

4

Hospodářství (P. Holý)

Kraj Vysočina
6. 9. 2019, Jihlava

Dolní Rakousko (přesný
termín není znám, pův.
odloženo kvůli pandemii)

5

Věda (I. Fryšová)

Kraj Vysočina
6. 9. 2019, Jihlava

Dolní Rakousko (přesný
termín není znám, pův.
odloženo kvůli pandemii)

6

Turistický ruch (V. Švarcová)

11. května 2021 (online –
svolal Jihomoravský kraj)

Jihomoravský kraj

7

Zdravotnictví (S. Měrtlová)

Dolní Rakousko
(3. 12. 2018)

Jihočeský kraj, první
polovina roku 2022, online

8

Ochrana před katastrofami
(J. Murárik)

Jihomoravský kraj (2. 4. 2019)
Jihomoravský kraj nebo
- taktické cvičení složek IZS
Jihočeský kraj
Rockový koncert

9

Doprava (R. Handa)

23. 9. 2020, online
(organizátor Kraj Vysočina,
Jihočeský kraj (přesný
ale z důvodu COVID-19 forma termín není znám)
online)

10

Územní plánování a rozvoj
regionů, regionální management, Dolní Rakousko
(26. 11. 2018, St. Pölten)
obnova vesnic a měst
(L. Svoboda)

Jihočeský kraj

11

Regionální politika EU, Evropská
územní spolupráce, Euroregiony
(O. Sklenář)

Kraj Vysočina
7. 10. 2021

Jihočeský kraj
2022

12

Kultura (L. Novotná)

Jihočeský kraj,
18.-19. listopadu 2021

Jihomoravský kraj

13

Vzdělávání, výchova, mládež,
rodina, sport (J. Čermáková)

30. 9. 2021, Jihomoravský
kraj

Dolní Rakousko, jaro 2022
Kraj Vysočina, podzim 2022
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Vybrané příklady spolupráce s Dolním Rakouskem v roce 2021:
Lektoři − rodilí mluvčí pro výuku německého jazyka na středních školách Kraje Vysočina
− Ve školním roce 2020/2021 působil na krajských středních školách lektor - rodilý mluvčí Mgr.
Rainer Miksche. Bohužel z důvodu zrušení výuky v době pandemie se omluvil a s platností od
února 2021 své pracovní závazky zrušil. Ostatní lektoři působí i nadále při Vysočina Education a
financováni jsou z projektu EduSTEM (program Interreg AT-CZ).
Kontakt na zástupce odboru zdravotnictví pro okresní hejtmany v DR – dotazy k opatření
proti COVID-19 − V březnu se vedoucí oddělení pro mezinárodní a evropské záležitosti Simon
Ortner obrátil na OVV s žádostí o sdělení jmen příslušných osob, na které by se v případě
potřeby mohli obracet okresní hejtmané z Dolního Rakouska s dotazy k opatřením proti šíření
COVID-19 v oblasti zdravotnictví. Kontaktní osobou byla jmenována vedoucí odboru
zdravotnictví Soňa Měrtlová, překlad by případně zajistilo OVV. Tato možnost nakonec nebyla
z rakouské strany využita.
Konference na téma „Digitální humanismus: Kompas pro občany během digitální
transformace“ – 30. 6. se v dolnorakouském Poysdorfu konala konference na téma „Digitální
humanismus“. Cílem konference byla výměna informací o přeshraniční spolupráci krajů, příklady
dobré praxe (Dolnorakouská zemská výstava,..), přeshraniční kultura v online prostředí
(pandemie), digitalizace a její dopady na společnost. Jedním z řečníků byl také radní pro oblast
kultury, památkovou péči, cestovního ruchu a mezinárodní vztahy R. Fabeš. Konference se jako
hosté zúčastnili ministr zahraničních věcí ČR J. Kulhánek, ministr zahraničních věcí Rakouské
republiky A. Schallenberg, ministr zahraničních věcí Slovenské republiky I. Korčok a hejtmanka
země Dolní Rakousko J. Mikl-Leitner.
Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina – v termínu 1.− 6. srpna 2021 se uskutečnil již
12. ročník týdenního pobytu pro české a rakouské děti ve věku 11-14 let, letos na téma: „Svět
vzhůru nohama – Die Welt steht Kopf“. Účastníci opět čtyři dny strávili v rakouském Raabsu an
der Thaya a jeden den v Kraji Vysočina, v Jihlavě. Celkem se Mladé univerzity letos zúčastnilo
52 dětí. Opět byly připraveny zajímavé přednášky, kreativních workshopy, sportovních aktivity i
hry a zábava. Na závěrečnou slavnost do Rakouska přijeli účastníky podpořit i krajský radní pro
oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala a radní Kraje Vysočina pro mezinárodní vztahy
Roman Fabeš.
Mladí studenti ve věku nad 15 let se mohli zúčastnit „Fóra Mladé univerzity“, které se zabývalo
stejným tématem jako letošní Mladá univerzita a konalo se v termínu 31. července až 1. srpna
2021.
V pořadí už 13. Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina se uskuteční příští rok v termínu od
7. do 11. srpna 2022.
Dny otevřených ateliérů - 2.–3. října 2021 se v Kraji Vysočina konal již 11. ročník Dnů
otevřených ateliérů. Akce patří ke společným a ve všech krajích Dohody nadále podporovaným
aktivitám, v souladu s programem pracovní skupiny Kultura v rámci Dohody o spolupráci mezi
spolkovou zemí Dolní Rakousko a kraji Jihočeským, Jihomoravským a Krajem Vysočina.
Fórum Šumava-Dyje – komunální konference o spolupráci bez hranic – 11. října 2021 se
v dolnorakouském Gmündu konala konference „Fórum Šumava-Dyje/Böhmerwald-ThayaForum“, která byla určena především starostům českých a rakouských obcí. Program
konference byl zaměřen tak, aby přiblížil starostům možnosti spolupráce na společných
projektech. Před konferencí měli účastníci možnost prohlédnout si přeshraniční zdravotnické
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centrum „Healthacross for future“. Za Kraj Vysočina se zúčastnil radní pro kulturu, památkovou
péči, cestovní ruch a mezinárodní vztahy R. Fabeš. Akci pořádá m. j. Svaz měst a obcí
Jihočeského kraje, Waldviertel Akademie s podporou Velvyslanectví České republiky
v Rakousku.
Koordinační grémium ředitelů – 22. října 2021 se v Brně uskutečnilo setkání členů
koordinačního grémia ředitelů, aby vyhodnotilo spolupráci jednotlivých pracovních skupin (PS)
za uplynulý rok. Ve vile Löw-Bär se diskutovalo o činnosti jednotlivých pracovních skupin za
uplynulé období. Spolupráci PS ovlivnila také koronavirová pandemie, která způsobila, že
některé skupiny plánovaná vícedenní osobní setkání raději zrušily a posunuly je na období, kdy
bude příznivější epidemiologická situace. Novinkou v uplynulém období byla setkání PS, která
se konala online formou (např. PS Doprava, PS Turistický ruch). Příští koordinační grémium se
uskuteční na podzim roku 2022 v jižních Čechách.
Konference „Dobrovolnictví spojuje“ – 26. října 2021 se v kongresovém sále KrÚ Kraje
Vysočina konala konference určená zájemcům o dobrovolnickou činnost. V rámci konference se
promítal film rakouského Spolku na podporu dobrovolnické činnosti v sociálních službách/Verein
zur Förderung freiwilliger sozialer Dienste na téma „Rok dobrovolnické práce v sociálních
službách“, pro zájemce ke stažení na: https://www.youtube.com/watch?v=QQ4tZ7TDjPk. Rok
dobrovolnické práce v sociálních službách mohou absolvovat i čeští zájemci, jedinou podmínkou
je vízum, nebo povolení k pobytu a velice dobrá znalost němčiny. Dále musí zájemce splnit
všechny ostatní podmínky, stejně jako rakouští občané. Druhým rakouským příspěvkem byla
online prezentace paní Virny Hadziosmanovic z organizace Jugend: info NÖ s názvem
„Dobrovolnické projekty, které podpořila EU v Dolním Rakousku – Teorie & praxe z pohledu
spolupracující organizace“.
Příprava projektu spolupráce Muzea Vysočina Třebíč a Brandlhof z Fondu malých
projektů – muzea společně připravují projekt z oblasti tradiční lidové kultury, který navazuje na
předchozí projekty zaměřené na oblast tradiční lidové kultury. Nositel projektu: Muzeum
Vysočiny Třebíč.
Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Dolním Rakousku:


Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč spolupracuje s Gymnasiem
Waidhofen/Thaya a Bundeshandelsakademie Horn



Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje s HTL Hollabrunn



Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola,
Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
spolupracuje s Österreichisches Rotes Kreuz;
Bundeshandelsakademie und
Bundeshandelsschule Zwettl a Landesberufsschule St. Pölten



Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
s Bildungszentrum Landwirtschaftliche Fachschule Pyhra

Pelhřimov

spolupracuje

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 – 31. prosince 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 – 30. června 2021
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
propojení stanovišť mezi Vápencovými alpami, Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a
Karpaty.
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Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. června 2018 – 31. května 2022
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 2022
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.
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
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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.
Digitalizace v cestovním ruchu-Digitalisierung im Tourismus
(administrace příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. ledna 2020 – 30. listopadu 2022
Společnou výzvou pro projekt je vytvoření nové aktivní sítě veřejných institucí v oblasti
digitalizace a přispění ke zlepšení spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a poskytovateli
veřejných služeb v oblasti kulturního cestovního ruchu (CR) v regionech Vysočina a Horní
Rakousko. Cílem projektu je zahájit zcela novou systematickou přeshraniční spolupráci
vysokoškolských pracovišť - Vysoké školy polytechnické Jihlava, Johannes Kepler Universität
Linz s organizacemi zprostředkovávajícími kulturní dědictví AT-CZ regionu široké veřejnosti –
Vysočina Tourism a Verbund OÖ Museen. Spolupráce bude založena na výměně zkušeností
přinášející prospěch pro všechny partnery a na společné aktivitě v oblasti vzdělávání
v digitalizaci v kulturním CR (tj. efektivní využití moderních online nástrojů, např. webových
stránek, sociálních médií aj. pro potřeby organizací kulturního CR).
Přeshraniční přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. října 2020 – 30. září 2022
Projekt, který se realizuje v rámci Fondu malých projektů AT-CZ, se zaměřuje na přenos znalostí
a sdílení zkušeností v oblasti Průmysl 4.0 na rakousko-české hranici za spolupráce Kraje
Vysočina a Spolkové země Horní Rakousko. Cílovými skupinami jsou především firmy, střední
a vysoké školy a další organizace, které se tématu P 4.0 věnují. Aktivitami projektu jsou
roadshow k tématu Průmysl 4.0, seminář pro střední školy, poznávací cesta po Vysočině
a publicita projektu. Ve spolupráci s Krajem Vysočina je na rakouské straně realizován zrcadlový
projekt, jehož aktivitami jsou roadshow, seminář pro střední školy, burza malých a středních
podniků a škol a informační leták.
Zpracoval: Mgr. Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 562
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Spolupráce Kraje Vysočina se spolkovou zemí HORNÍ RAKOUSKO
Přírodní dědictví rašeliništních krajin regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako
chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání (Moorerlebnis OÖ-VY/Zážitek
z rašeliniště HR-VY) – z iniciativy měst Liebenau a Telče vznikl výše uvedený víceletý projekt.
Projektovými partnery jsou subjekty z Kraje Vysočina, město Telč, Mikroregion Telčsko,
Muzeum Vysočiny Jihlava a městys Liebenau. Realizace projektu začala v lednu 2020.
Cílem projektu je přispět k ochraně společného přírodního dědictví rašelinišť a mokřadů.
Projekt Kvalifikace P4.0 (číslo projektu KPF-02-165) je realizován v rámci Fondu malých
projektů Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika v období od 1. 10.
2020 do 30. 9. 2022. Projektovými partnery jsou Kraj Vysočina a spolková země Horní
Rakousko. Cílem projektu je zvyšování kompetencí firem, středních a vysokých škol a dalších
relevantních institucí ve vazbě na Průmysl 4.0, zintenzivnění spolupráce těchto subjektů a
posílení přenosu znalostí v oblasti digitalizace na rakousko-české hranici.
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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.
Většinu naplánovaných aktivit v roce 2020 znemožnila realizovat pandemie nemoci covid-19, ale
projevila se i solidarita a přátelství obou regionů ve vzájemné podpoře a pomoci.
V roce 2021 se podařilo po dvouleté přestávce uskutečnit v Kraji Vysočina několik výrazných
akcí s francouzskými partnery. Jejich přehled je uveden níže. Nedošlo k osobním setkáním na
úrovni samosprávy, pouze k jednání o tématech spolupráce pomocí videokonference. Některá
nová témata zejména v oblasti životního prostředí, odpadového, vodního a lesního
hospodářství, zůstala zatím v úrovni deklarace a zjišťování společných zájmů a situace obou
regionů.
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.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2021:
Výtvarníci z francouzské Remeše podruhé na umělecké rezidenci v Telči: Kraj Vysočina ve
spolupráci s městem Telč a Oblastní galerií Vysočiny v Jihlavě organizoval v červnu a červenci
2021 čtyřtýdenní rezidenční pobyt dvou výtvarníků z francouzské Remeše. Výtvarníci Thomas
Venet a Jean-Baptiste Blocquaux využili prostor Městské galerie Hasičský dům v Telči pro svoji
tvorbu i jako ateliér otevřený veřejnosti a připravili zde výstavu svých děl s názvem Passage.
Rezidenci inicioval a programově vedl telčský výtvarník Jan Vičar, který získal renomé
a kontakty ve Francii také díky rezidenci, na niž ho vyslal Kraj Vysočina v roce 2015, a který od
té doby také v Remeši a jejím okolí často pobývá a organizuje výtvarné aktivity. Pobyt umělců
navázal na stejně koncipovanou rezidenci dvou umělkyň z léta 2019. Rezidence je časově
i místně propojena s letní školou klasické hudby Music Academy Telč.
Gurmet den s Krajem Vysočina a české národní kolo soutěže Trophée Mille: Ve spolupráci
s asociací Mille et Un, reprezentovanou významným francouzským šéfkuchařem Philippem
Millem, a dalšími partnery, zejména jihlavským šéfkuchařem Pavlem Marešem, a s výrazným
přispěním OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava, se v Cityparku Jihlava dne 6. listopadu 2021
uskutečnil druhý ročník soutěže Trophée Mille Česká republika pro žáky kuchařských
a cukrářských oborů středních škol s doprovodným programem pro veřejnost, v níž soutěžilo
osm dvoučlenných týmů o pohár Trophée Mille a další ceny. Soutěž je postupová a vítězná
škola OA a HŠ Havlíčkův Brod má právo reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole
Trophée Mille v Remeši v březnu 2022.
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Středoškolské studium v programu Rok ve Francii (Kraj Vysočina – Grand Est): Ve
spolupráci s Francouzským institutem v Praze proběhly v březnu 2021 rozhovory se studentkami
hlásícími se do programu Rok ve Francii (Kraj Vysočina – Grand Est) pro školní rok 2021/2022
a jejich rodiči. Doporučené uchazečky požádaly v květnu 2021 o stipendium dle Pravidel Rady
Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách
v partnerských regionech a tato stipendia byla Radou Kraje Vysočina ve všech případech
schválena. Školský úřad v Remeši úspěšně vyhledal studentkám střední školy a hostitelské
rodiny. Jedná se o studentky Gymnázia Otakara Březiny a SOŠ Telč, Gymnázia Žďár nad
Sázavou a Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín.
Francouzská lektorka na středních školách v Kraji Vysočina: Lektorka Marie Willerval jako
rodilá mluvčí francouzštiny, která působila na šesti středních školách zřizovaných Krajem
Vysočina a spolupracovala s příspěvkovou organizací Vysočina Education od roku 2019,
pokračovala v této činnosti i ve školních rocích 2020/2021 a 2021/2022.
Spolupráce středních škol: Pokračovala dlouhodobá spolupráce středních škol – mezi Střední
školou stavební v Jihlavě a stavebním učilištěm v obci Pont-Sainte-Marie na předměstí Troyes
a mezi OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava a učilištěm Alméa 51 v Châlons-en-Champagne.
Projekt Education for Sustainable Development: Školský úřad a jedna střední škola
z regionu Grand Est se podílejí na projektu v programu Erasmus+ vedeném Krajem Vysočina
pod názvem Education for Sustainable Development (ESD), který navazuje na předchozí
projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání středních škol. Další partneři jsou z Dolního
Rakouska a finského Tampere.
Návštěva francouzského velvyslance: Francouzský velvyslanec Alexis Dutertre navštívil
poprvé ve své funkci sídlo Kraje Vysočina dne 29. 11. 2021 a sešel se s hejtmanem Vítězslavem
Schrekem, náměstkyní hejtmana Hanou Hajnovou a poslankyní PSP ČR Evou Decroix. Předtím
navštívil s dalšími diplomaty Podzemní výzkumné pracoviště SÚRAO Bukov. Společně
diskutovali o aktivitách Vysočiny s partnerským regionem Grand Est i na téma jaderné
energetiky.

Zpracoval: Jan Skála, Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení
vnějších vztahů, tel. +420 564 602 367.
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C. Spolupráce Kraje Vysočina s NITRANSKÝM SAMOSPRÁVNÝM KRAJEM
Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a Krajem Vysočina byla hejtmany
obou krajů podepsána dne 19. dubna 2006. Nitranský samosprávný kraj (NSK) podepsal
obdobnou smlouvu i s regionem Champagne-Ardenne (nyní Grand Est).
Orgánem zřizovaným za účelem spolupráce je tzv. Stálá konference, jejíž složení za Kraj
Vysočina funguje ve formátu 1 politik (člen krajského zastupitelstva) a 2 úředníci (pracovníci
krajského úřadu).
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 i v roce 2021
velmi silně omezeny, tak i aktivity, na kterých Kraj Vysočina obvykle s Nitranským
samosprávným krajem spolupracoval, nemohly být plně realizovány.
Letní žurnalistická škola (dále jen LŽŠ) –16. ročníku LŽŠ se v termínu 15.-21. 8. 2021
zúčastnilo šest studentů Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Tato tradiční akce v Havlíčkově
Brodě opět nabídla týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z Evropy, během
kterého se účastníci seznámili 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 z Nitranského samosprávného kraje hradil
školné, ubytování a stravu. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.
Studijní cesta zástupců z NSK v Kraji Vysočina – inspirace čerpání evropských dotací –
7. 9. 2021 se uskutečnila studijní cesta skupiny starostů, administrátorů projektů, ale
i akademiků z vysokých škol a zástupců regionálních uskupení na Vysočinu, načerpat
zkušenosti s přípravou i vedením projektů, prohlédnout si hotové investice, diskutovat
o výhodnosti provozů, o naplněnosti vizí. Delegace se seznámila s výsledky projektů vedených
malými samosprávami. V Lukách nad Jihlavou byla hostům představena rekonstrukce bývalé
sýpky, která slouží jako denní stacionář pro seniory, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
Také jim byl představen monitoring využívání cyklostezek na trase Jihlava – Třebíč – Raabs.
Další zastávkou byla prohlídka MŠ v Sedlejově jako ukázkové stavby v pasivním standardu
s kapacitou 25 dětí. Za Kraj Vysočina se zúčastnila také náměstkyně H. Hajnová.
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 zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod
spolupracuje se Strednou zdravotnickou školou Nové Zámky



Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice



Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou spolupracuje se
Strednou odbornou školou technickou, Tlmače



Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky; Strednou odbornou školou Nitra; Strednou umeleckou
školou Ladislava Bielika Levice, Strednou odbornou školou obchodu a služieb Galanta
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Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje se Strednou odbornou školou - Szakkozépiskola Šahy



Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod spolupracuje se Strednou
odbornou školou potravinárskou, Nitra



Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov spolupracuje se Strednou
odbornou školou, Cintorínská, Nitra



Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Třebíč spolupracuje s Hotelovou akadémiou Nitra

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 2021:
Investiční projekty
 Generální oprava střechy a výtahu hlavní budovy Oblastní klinické centrum
fyziopulmonologie Zakarpatské oblasti (centrum plicních nemocí).
 Generální oprava vnitřních prostor základní školy I. – III. stupně v obci Lazy, místní část
města Tjačiv (partnerské město Choběboře).
 Generální oprava zdravotního střediska v obci Vrchní Vorota, Volovecký okres – opatření
přispívající k úspoře energie.
 Generální oprava fasády, výměna oken a dveří u zdravotního střediska v obci
Podvynohradiv, Vynohradivský okres.
 Generální oprava střechy mateřské školky v obci Kamjanské, okres Iršava.
 Generální oprava střechy mateřské školky obce Dobrjanské, okres Tjačiv.
 Kompletní rekonstrukce budovy policejní stanice, město Velký Byčkov, Rachivský okres.
 Úprava budovy základní školy I. – III. stupně na mateřskou školku v obci Lypovec,
Chustský okres (termín realizace z objektivních důvodů prodloužen do 30. 6. 2022).
 Generální oprava střechy gymnázia v obci Simer, okres Perečin (termín realizace z
objedktivních důvodů prodloužen do 30. 6. 2022).
Spolupráce hasičů
 Předání 32 kusů nových zásahových rukavic v hodnotě 100 000 Kč pro zakarpatské
hasiče pro zlepšení jejich vybavenosti.
 Předání desítek kusů hasičských oděvů a bot, které nejsou nové, ale jsou plně funkční a
využitelné. Darovala je firma Požární bezpečnost s.r.o. v čele s panem Robertem
Válalem.
 Předání darů od Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – ochranné přilby.
 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 pod vedením Ivana Latka finančními prostředky ve
výši 30 tisíc Kč. Jedná se o činnost publikační, dále o udržování odkazu české historie a kultury
v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, osazování míst pamětními cedulemi spojenými s osobnostmi
první ČSR (např. Masaryka, Beneše, Štefánika, Bati, apod.), realizace přednášek a besed
v rámci Zakarpatí na téma české kultury, historie, apod. Krajanské spolky také poskytují
průvodcovské služby pro nejrůznější delegace a návštěvy z České republiky.
Humanitární dar – sanitní vozy
 Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2021 dne 9. 11. 2021 schválilo
věcný dar ve formě dvou sanitních vozů partnerskému regionu Zakarpatská oblast
Ukrajiny. Jedná se o sanitky vyřazené (ale plně funkční) ze ZZS. Sanitní vozidlo
Volkswagen Transporter (první sanitka je rok pořízení 2010, druhá sanitka 2012). Převoz
sanitek byl realizován v termínu 3. – 5. 12. 2021. Sanitka č. 1 byla umístěna do Krajské
infekční nemocnice v Užhorodu. Jedná se o nemocnici s krajskou působností a je teď
maximálně vytížena covidovými pacienty. Sanitka č. 2 byla umístěna do Nemocnice
v Jasini, která pokrývá svou činností celou východní část Zakarpatí. Jedná se o
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nejchudší oblast regionu, výše položenou (horská oblast), zde jsme začínali spolupráci
se Zakarpatím před 14,5 lety.
Nemocnice Mižhirje – darování 3 záchranářských batohů na podporu zajištění provozu
zdravotnické záchranné služby a záchrany lidských životů.
Kraj Vysočina a Pardubický kraj provedli v roce 2021 sběr humanitárního daru ve formě
především polohovatelných lůžek a souvisejícího vybavení do nemocnic a sociálních
ústavů.
Předání humanitárního daru Nemocnice Třebíč – vybavení velkokapacitní kuchyně.

Spolupráce policie
 Kolegové z Policie Kraje Vysočina darovali věci na zlepšení stávající materiální
vybavenosti kynologických policejních jednotek v Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 Předání 25 kusů počítačů jako dar od Krajského ředitelství policie svým zakarpatským
kolegům.
 Předání 44 počítačů a 7 notebooků od Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina – část
počítačů byla použita jako vybavení zakarpatské policie, část byla předána do
venkovských škol v Užhorodském a Perečinském okrese.
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.
 Město Třebíč vyčlenilo ze svého rozpočtu 400 000 Kč na investiční projekt s partnerským
městem Rachiv.
 Město Chotěboř darovalo svému partnerskému městu Tjačiv 20 počítačů pro podporu
výuky žáků do škol.
Projekty v hospodářském sektoru
 Je podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou a Hospodářskou
komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
 Generální konzulát ČR ve Lvově ve spolupráci s Krajem Vysočina a Pardubickým krajem
bude v roce 2022 realizovat projekt ekonomické diplomacie – podnikatelskou misi do
Lvova (žádost o podání projektu ekonomické diplomacie na MPO proběhla v roce 2021).
 Chust - jednání o podnikatelské spolupráci mezi firmou z Vysočiny a firmou na výrobu
klobouků v Chustu.
 Návštěva a prohlídka firmy “Golden Fruit”, která vyrábí sladkosti. Setkání a pracovní
jednání s ředitelem firmy. Zahájila se jednání o možnosti výroby v Kraji Vysočina.
Spolupráce mezi organizacemi
 Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou, Mukačevskou univerzitou a Vysokou školou
polytechnickou v Jihlavě.
 Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.

Číslo stránky

27





Spolupráce mezi dětskými domovy.
Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
Výměna zkušeností mezi zástupci policie obou regionů.

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.
Volby
Dne 25. 11. 2021 byl zvolen nový (respektive staronový) předseda Zakarpatské oblastní rady (=
hejtman) pan Volodymyr Čubirko. Pan Čubirko byl předsedou již v jednom z předchozích
volebních období, dlouhodobě pracuje pro spolupráci našich regionů, dobročinný fond ViZa, a
obdržel cenu ministra zahraničních věcí GRATIAS AGIT za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí.
Spolupráce s ambasádami
Spolupráce a komunikace s Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze, Konzulátem Ukrajiny v Brně,
Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, Velvyslanectvím České republiky v Kyjevě.
Financování společných projektů
Financování akcí probíhá prostřednictvím dobročinného fondu ViZa. Činnost fondu je tedy
ideologicky i finančně podporována ze strany obou partnerských krajů – Zakarpatské oblasti
Ukrajiny i Kraje Vysočina.
Cíle a činnost fondu, a další podrobnější informace jsou k dispozici v jazykové mutaci české,
ukrajinské a anglické na webových stránkách Kraje Vysočina nebo na webových stránkách
dobročinného fondu ViZa.
Závěrem:
V roce 2022 bude 15 let výročí od vzniku spolupráce obou partnerských regionů Zakarpatská
oblast Ukrajiny a Kraj Vysočina (rok 2007). Bude naplánováno, jakou formou budou realizovány
oslavy tohoto výročí. Zatím je předpoklad realizovat v případě této oslavy cestu zastupitelů na
Zakarpatí, včetně partnerských a spolupracujících měst a organizací (hasiči, policie, ZZS, MO a
další).

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.
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),
 spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu (předávání a výměna zkušeností,
možnost stáží, tábory pro děti, sportovní turnaje apod.),
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 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 2021:
Stejně jako v roce 2020, tak i v roce 2021 byly vzhledem k pandemii COVID ve světě a
vzhledem k vyhrocení vnitropolitické situace v Bělorusku Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo
na svém jednání 23. března 2021 usnesením č. 0089/02/2021/ZK o pozastavení společných
aktivit s Minskou oblastí Běloruska. Z tohoto důvodu se nemohly uskutečnit žádné z níže
uvedených projektů:
 Pokračování v podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se zprostředkováním
kontaktů, 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 komunikuje a spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Minsku (pan velvyslanec
Tomáš Pernický), odkud máme pravidelné a aktuální informace o situaci v Bělorusku.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.

Číslo stránky

30

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 byla především podpora podnikání, oblast
zdravotnictví, energetiky a zemědělství.
Od roku 2018 se neuskutečnily téměř žádné aktivity s provincií Hubei. Tento fakt byl jedním
z důvodů, proč Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání 23. března 2021 rozhodlo
usnesením č. 0089/02/2021/ZK o vypovězení Memoranda o spolupráci mezi Krajem Vysočina a
Provincií Hubei
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 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.
V průběhu roku 2021 se orientovala většina jednání na přípravu aktivit souvisejících s českým
předsednictvím v Radě EU v druhé polovině roku 2022, uprostřed tzv. předsednického tria, které
tvoří Česko spolu s Francií a Švédskem. 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.
Kontakty a jednání: Zástupce Kraje Vysočina v Bruselu v roce 2021 udržoval řadu kontaktů
napříč evropskými institucemi a regiony a mezi zástupci diplomacie České republiky. Podílel se
na plánování a přípravě společných akcí českých subjektů, zejména v souvislosti s českým
předsednictvím. Největší akci plánuje hostit Kraj Vysočina v Telči ve dnech 5. – 7. října 2022
a má se jednat o konferenci k digitalizaci a kybernetické bezpečnosti v návaznosti na kontakty
EU a zemí Východního partnerství (sousedé EU zahrnující evropské postsovětské státy a státy
jižního Kavkazu), a to zejména ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Činnost byla ovlivněna pandemií covidu a nemožností reálně cestovat v první polovině roku, na
druhou stranu většina jednání byla vedena videokonferenčně. V říjnu 2021 proběhla jediná
osobní cesta do Bruselu, které se zúčastnila náměstkyně hejtmana Hana Hajnová spolu se
zástupci odboru regionálního rozvoje a jednala se zástupci Evropské komise, Stálého
zastoupení ČR při EU včetně velvyslance Jaroslava Zajíčka, Evropského výboru regionů
a dalších českých regionů.
Spoluorganizace akcí a účast na akcích: Kraj Vysočina se podílel na několika akcích, které
probíhaly většinou čistě online. Přípravy 13. ročníku tradiční české kulturní akce Czech Street
Party pod vedením Stálého zastoupení ČR při EU byly z důvodu pandemie odloženy
a přistoupilo se plynule k přípravě rozsahem větší a organizačně náročnější Czech Street Party
v plánovaném termínu 1. července 2022 jako první, byť méně formální, velké kulturní
a společenské akce České republiky v Bruselu v den zahájení předsednictví. Zástupci krajů jsou
vzhledem ke svým zkušenostem klíčovým partnerem při přípravě velkých českých akcí
v Bruselu.

Číslo stránky

32

 Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava: V rozmezí od 11. do
17. března 2021 se konal devátý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů Ji.hlava v Belgii, a to plně v on-line formátu. Tyto Ozvěny byly přístupné pouze pro
publikum v Belgii, ale byly provázané časově i jednotným webovým prostředím
s obdobnými Ozvěnami Ji.hlavy pro publikum v České republice i v jiných zemích.
Belgické Ozvěny proběhly pod záštitou českého velvyslance v Belgii Pavla Kluckého,
místopředsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaji a poslankyň EP Radky Maxové
a Michaely Šojdrové. Program Ozvěn nabídl 13 výrazných a oceněných filmů z programu
posledního ročníku MFDF Ji.hlava a byl doplněn studentskou masterclass určenou pro
posluchače belgických filmových vysokých škol. Ozvěny Ji.hlavy v Belgii organizuje Kraj
Vysočina ve spolupráci s pořadateli MFDF Ji.hlava, statutárním městem Jihlava
a Českým centrem v Bruselu.
 Evropský týden regionů a měst: Spolu s dalšími evropskými regiony se Kraj Vysočina
podílel na organizaci semináře, který se konal v říjnu 2021 v rámci oficiálního online
programu konference 19. Evropský týden regionů a měst v Bruselu pod názvem Inovace
a soudržnost pro odolnou, zelenou a digitální tranzici. Náměstkyně hejtmana Hana
Hajnová hovořila o úspěších v digitalizaci veřejných služeb na regionální úrovni a rizicích,
které tato situace přináší.
 Charitativní bazar v sídle NATO: Kraj Vysočina přispěl drobným podílem k prezentaci
České republiky na charitativním bazaru členských zemí NATO, na kterém se podílí
vojenské zastoupení jednotlivých zemí, tedy i Armáda ČR, a který probíhá tradičně jako
společenská událost v Bruselu v polovině listopadu (v roce 2021 částečně online).
Výtěžek putuje mezinárodním i českým neziskovým organizacím.
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+. Stážisté významně pomáhají udržování kontaktů
a zajišťování kontinuity přítomnosti Kraje Vysočina v Bruselu. Stážisté se i neformálně zapojují
do života české komunity v Belgii. V uvedeném období roku 2021 z důvodu pandemie stáže
poprvé od doby, kdy tyto stáže Kraj Vysočina nabízí, neproběhly. Byli však vybráni tři stážisté
pro rok 2022.
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 2021 Evropskému
regionu Dunaj Vltava (ERDV) Jihočeský kraj a následně bavorský region Horní Falc.
Předsednictví Jihočeského kraje trvalo od ledna 2020 do července 2021. V červenci se konalo
videokonferenční jednání politických zástupců všech členských regionů, během kterého bylo
symbolicky předáno předsednictví bavorskému regionu Horní Falc. Rotující předsednictví
zástupci Jihočeského kraje definitivně zakončili 6. října 2021 Mezinárodní konferencí ERDV
„Společně k moderní obci“, která proběhla ve spolupráci s novým předsednickým regionem
Horní Falc taktéž v online prostředí.
Na základě politické shody všech partnerských regionů pokračoval ERDV v aktivitách v rámci
střednědobého tématu „ERDV – Prostor pro Společnost 4.0“, které spadají do třech hlavních
podtémat: Průmysl 4.0, Zdravotnictví a Cestovní ruch. Region Horní Falc se věnoval
především tématu Zdravotnictví. 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 2022 a některé se
bohužel nepodařilo zorganizovat vůbec (jako např. poznávací cesty starostů po českorakousko-německém příhraničí). V reakci na nepříznivou situaci však vznikly nové aktivity
(webináře, telekonference, hybridní akce atd.), využívající on-line prostředí a zaměřující se
především na prezentaci příkladů dobré praxe.
Kraj Vysočina se v roce 2021 podílel na realizaci následujících aktivit:
 Soutěž „Vesnice Evropského regionu Dunaj Vltava 2020“ – hodnocení nominovaných a
vyhlášení výsledků,
 Rozhovory se starosty obcí k tématu digitalizace v rámci předsednictví Jihočeského
kraje,
 Webinář „Průmysl 4.0 - jednoduše, bez hranic“ v rámci malého projektu „Přeshraniční
přenos znalostí v oblasti Průmysl 4.0“,
 Série rozhovorů k představení „best practice“ projektů v ERDV – oblast Průmysl 4.0 –
kvalifikace na středních školách, kvalifikace na vysokých školách,
 Příručka „Průmysl 4.0 – jednoduše, bez hranic“ (2 jazykové mutace) – první kroky k
digitalizaci pro malé a střední podniky – příprava 2021, tisk, prezentace a distribuce
2022,
 Informační leporelo k tématu Průmysl 4.0 (2 jazykové mutace) – oblast kvalifikace na
středních a vysokých školách a ve start-upech,
 Brožura k tématu telemedicína – tisk, prezentace a distribuce,
 Databanka obcí ERDV,
 Brožura „28 hradů a zámků Evropského regionu Dunaj-Vltava“ – příprava 2020 + 2021,
tisk, prezentace a distribuce 2021,
 Fotosoutěž ERDV 2021: „Výjimečné památky v Evropském regionu!!“ – hodnocení a
vyhlášení výsledků
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Z výše uvedených důvodů byla omezena prezentace Evropského regionu Dunaj Vltava také
v rámci Kraje Vysočina. Oproti předchozím rokům byla značně zredukována prezentace na
akcích pro širokou a odbornou veřejnost. Na akcích pro veřejnost a školy se ERDV
prezentoval např. na:
 Konferenci „Počítač ve škole“ – organizováno zástupci z Gymnázia Vincence
Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě,
 Akci pro veřejnost „Jihlavský den zdraví“, která se konala na jihlavské radnici v rámci
Evropského týdne mobility.

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 cca 80 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.
Mezinárodní konference Institutu regionů Evropy (IRE) Salzburg Europe Summit se zúčastnil
v září 2021 člen rady Kraje Vysočina Roman Fabeš.

European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA v roce 2012. 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 činí 5 000 eur.
Na základě vyhodnocení mezinárodní spolupráce Kraje Vysočina, a zvážení přínosů členství ve
sdružení EUREGHA, Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo na svém jednání 23. března 2021
usnesením č. 0089/02/2021/ZK o ukončení členství v tomto sdružení s účinností od 1. 1.
2022.
Oblast zdravotnictví je však pro kraj v rámci mezinárodní spolupráce velmi důležitá a proto se
chceme soustředit na konkrétní projekty s nejbližšími partnery např. s Dolním Rakouskem.
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
Finsko
Projekt Education for Sustainable Development (ESD)
Projekt Education for Sustainable Development volně navazuje na projekt ILTAE, který byl
realizovaný v předchozích letech. 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. Kromě setkání, která proběhla on-line se uskutečnila i mobilita
v listopadu 2021 ve finském Tampere, kde došlo především k výměně zkušeností s pedagogy i
studenty gymnázia se zaměřením na výuku přírodních věd a také se zástupci města Tampere
(prezentace strategie udržitelného rozvoje města Tampere).

Estonsko
Estonsko je jedna ze zemí vytipovaných Radou Kraje Vysočina jako region, s nímž lze
spolupracovat na odborné a případně i politické a společenské úrovni, a představená
v rešerši možné nové zahraniční spolupráce Kraje Vysočina, kterou Rada Kraje Vysočina
projednala v roce 2021.
 Estonsko má pověst lídra v oblasti digitalizace a eGovernmentu, což je téma, s nímž se
aktivně prezentuje i na mezinárodní úrovni. Obecně se na to váže celková problematika
modernizace veřejné správy.
 Dosavadní kontakty Kraje Vysočina s Estonskem se uskutečnily nepřekvapivě právě
v digitální oblasti a na úrovni odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
 Kraj Vysočina může pomocí takové spolupráce dále rozvíjet svoji ambici být kvalitní a
moderní institucí.
Aktivity v roce 2021:
Účast na česko-estonském workshopu pro země Východního partnerství, Digital
Transformation and Public Administration Reform: Ensuring Resilience and Mitigating
Risks
Zástupci Kraje Vysočina vedeni radním Janem Břížďalou byli přizváni ze strany MZV ČR k účasti
na mezinárodním workshopu, který se konal v říjnu v estonském Tallinnu. Seminář pořádalo
Česko a Estonsko s podporou evropských institucí pro země Východního partnerství, tedy
postsovětské země, které spolupracují s EU na základě asociačních dohod. Estonsko patří v
Evropě k lídrům v elektronizaci veřejné správy i eGovernmentu.
Seminář v říjnu 2021 se soustředil hlavně na téma kyberbezpečnosti v regionálních
zdravotnických zařízeních, což byla tematická část zajišťovaná českou stranou. Odborníci z
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Estonska se zaměřili zejména na rizika spojená s digitalizací státní a veřejné správy. Radní
Kraje Vysočina pro oblast informačních technologií Jan Břížďala na workshopu prezentoval
aktivity Kraje Vysočina v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnostní analytik Kraje
Vysočina Dominik Marek připojil podrobnější informace k iniciativě hSOC, která sdružuje řadu
aktérů pro společné řešení kybernetické odolnosti nemocnic.
Na české straně se spolu s pořadateli z Ministerstva zahraničních věcí zúčastnili i experti
Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), Ministerstva vnitra a
think-tanku Evropské hodnoty. Hlavním partnerem na estonské straně bylo Estonské centrum
pro mezinárodní rozvoj, mezi prezentujícími pak i zástupci estonských vládních úřadů,
municipalit i agentury RIA (Information System Authority).
Cesta byla využita k získání důležitých kontaktů, které budou dále rozvíjeny, zejména v oblasti
digitalizace a středního školství a v jejich vzájemném provázání.
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.

Aktivity odboru informatiky
Spolupráce s Čínskou republikou (Taiwan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla následujicí:
Vzhledem k pokračující pandemické situaci byly projektové aktivity stále omezené. Přesto byly
zahájeny plánované aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví, jak bylo
předjednáno na „senátorské“ delegaci na Taiwan ve dnech 29. 8. – 4. 9. 2020.
 Během celého roku 2021 probíhala online jednání mezi zástupci odboru informatiky KrÚ,
odboru analýz a projektového řízení KrÚ, vedoucího IT Nemocnice Havlíčkův Brod
a specialistů z Institutu kybernetické bezpečnosti Taiwan ohledně společného projektu
a výměny zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti nemocnic.
 Tyto aktivity jsou dále sdíleny na národní úrovni ČR – pracovní skupina kybernetické
bezpečnosti CESNET.
 16. 9. navštívil sídlo kraje vedoucí Tajpejské ekonomické a kulturní kanceláře (zastoupení
Taiwanu v ČR) Liang-Ruey Ke a setkal se s hejtmanem kraje Vítězslavem Schrekem,
radním kraje Janem Břížďalou, ředitelem KrÚ Zdeňkem Kadlecem a dalšími zástupci
krajského úřadu. Diskuse byla zaměřena na konkrétní možnosti budoucí spolupráce.
 V říjnu 2021 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Krajem Vysočina
a Institutem pro informační průmysl o detailech spolupráce v oblasti kybernetické
bezpečnosti nemocnic a zdravotního sektoru, které bylo následně schváleno usnesením
ZK 0442/07/2021/ZK.
 Během listopadu a prosince 2021 byly domluveny technické parametry využití taiwanské
technologie kybernetické bezpečnosti v prostředí Nemocnice Havlíčkův Brod s tím, že
výsledky projektu budou známy v prvním čtvrtletí 2022 spolu s rozvojem dalších aktivit.
Zpracoval: Ing. Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346.
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