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1. Úvodní informace
Dokument popisuje zahraniční spolupráci jak s partnerskými regiony Kraje Vysočina, tak dalšími
důležitými partnery Kraje Vysočina v zahraničí se kterými nemá Kraj Vysočina oficiální smlouvu
(memorandum) o spolupráci, ale přesto je spolupráce velmi živá a má konkrétní výsledky přímo
v činnosti subjektů či občanů, kterých se dotýká.
Platná oficiální partnerská smlouva je podepsána se třemi regiony v Evropské unii a jsou jimi
Spolková země Dolní Rakousko (od roku 2002), Region Grand Est (dříve region Champagne
Ardenne, od roku 2006) a Nitranský samosprávný kraj (od roku 2006). Další tři partnerské
regiony se nacházejí mimo rámec EU a tvoří je Zakarpatská oblast Ukrajiny (od roku 2008),
Minská oblast Běloruska (od roku 2014) a čínská provincie Hubei (od roku 2014).
Zahraniční spolupráci je věnována vlastní prezentace na webových stránkách Kraje Vysočina:
http://www.kr-vysocina.cz/www/zahranici/
K dispozici jsou tyto informace:
- Aktuality z oblasti zahraničních vztahů formou tiskových zpráv (v roce 2017 bylo
informováno o zahraniční spolupráci na výše uvedeném webu 45 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.
Oddělení vnějších vztahů se stále 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. Tento směr
se projevuje hlavně u evropských zemí, kde je možno jako hlavní rámce spolupráce chápat
členství v Evropské unii.
Oddělení vnějších vztahů aktivně zprostředkovává partnerství na další úrovně, snaží se
motivovat subjekty s potenciálem praktické spolupráce k navazování přímých vazeb a činností.
Chtěli bychom se proto v budoucnu ještě více věnovat právě rozvoji partnerství na konkrétních
nižších úrovních spolupráce např. v oblasti organizací zřizovaných krajem, ale i dalších subjektů
a institucí působících v Kraji Vysočina.
Stále je aktuální hledání cest, jak zajistit všeobecně vyšší povědomí o mezinárodní spolupráci
Kraje Vysočina. Jednou z dlouhodobých aktivit v oblasti propagace partnerských regionů
a všeobecně zahraniční spolupráce Kraje Vysočina jsou výstavy fotografií partnerských regionů,
které vystavujeme v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina. Výstavy mají pozitivní ohlas
u klientů nemocnic i nemocničního personálu.
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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). Takto nastavený rámec příhraniční
spolupráce umožňuje zúčastněným krajům podílet se na vytvoření jednoho pracovního
programu platného pro všechny zmíněné strany. Pracovní program pro roky 2014 – 2017
podepsali v lednu 2014 v Brně hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek společně s hejtmany
Jihomoravského a Jihočeského kraje a zemským hejtmanem Dolního Rakouska Pröllem. Stalo
se tak při příležitosti zahájení veletrhu cestovního ruchu Region Tour.
Dle Dohody o spolupráci mezi zemí Dolní Rakousko a Krajem Vysočina (dále jen dohoda) jsou
ředitel Zemského úřadu země Dolní Rakousko a ředitelé jednotlivých krajských úřadů v čele
koordinačního grémia. Koordinační grémium má dle dohody jednou ročně kontrolovat realizaci
dohody a PP. Poslední setkání koordinačního grémia za účelem zhodnocení spolupráce za
uplynulé období proběhlo v listopadu 2017 v Jindřichově Hradci, pořádal ho Jihočeský kraj.
Jednání tohoto koordinačního grémia se zúčastnili i zástupci spolkové země Horní Rakousko a
hlavního města Vídeň, spolu s velvyslanci obou zemí. Proběhlo zhodnocení činnosti všech 13 ti pracovních skupin v roce 2017 a výhled jejich činnosti na příští rok. Byla projednána forma
budoucí spolupráce a příprava nové smluvní dokumentace pro spolupráci po roce 2017. Kraj
Vysočina koordinoval přípravu potřebných dokumentů.
Spolupráce mezi kraji Jihomoravským, Jihočeským a Vysočinou a zemí Dolní Rakousko v
rámci Pracovního programu na roky 2014-2017
Rok 2017 byl i rokem příprav nové Dohody o spolupráci - Pracovního programu přeshraniční
spolupráci mezi Krajem Vysočina, Dolním Rakouskem, Jihomoravským a Jihočeským krajem
pro roky 2018-2021. Platnost dosavadního Pracovního programu byla do 31. 12. 2017
Další důležitou činností byla příprava Smlouvy o přeshraniční spolupráci 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, která byla podepsána
spolu s novou Dohodou o spolupráci v lednu 2018.
Konkrétní výsledky spolupráce v rámci Pracovního programu za rok 2017:
Ve sledovaném období se setkalo 11 skupin s výjimkou pracovní skupiny č. 2 Zemědělství
a lesnictví a 6 Turistický ruch - v oblasti turistického ruchu se partneři schází na setkání v rámci
Evropského regionu Dunaj Vltava - ERDV skupiny „Turistika orientovaná na přírodu, zdraví,
města a kulturu“ a Cykloturistika.
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Výsledky spolupráce jednotlivých pracovních skupin:
1. Vodní hospodářství:
Došlo k prohloubení kontaktů, předání teoretických a praktických zkušeností se zaměřením
zejména na ochranu podzemních a povrchových vod, dopady dlouhodobého sucha
a nedostatku vody. Koordinátor upozorňuje, že Vysočina nemá žádnou působnost v řešení
otázek hraničních vod. Setkání se konalo v Třebíči, v roce 2018 proběhne jednání této pracovní
skupiny v Dolním Rakousku.
2. Zemědělství a lesnictví:
V rámci skupiny došlo k odsouhlasení aktualizace nových témat pro Pracovní program v příštím
období, prohloubení stávajících kontaktů a výměně zkušeností. Významnými tématy jsou také
otázky lesního hospodářství a myslivosti, dále pak půdoochranné technologie, střední
zemědělské školství a odbyt produkce. Skupina se sešla v Dolním Rakousku.
3. Ochrana přírody a životního prostředí:
Přínosem setkávání skupiny je výměna zkušeností, informací a kontaktů. Project Cross-boarder
Habitat Network and Management - Connecting Nature CZ-AT /koridory divoké zvěře/. Pracovní
skupina se v průběhu roku 2017 sešla v JČK /i za účasti zástupců Vídně a Horního Rakouska –
jejich účast je hodnocena pozitivně. Další setkání se uskuteční v Dolním Rakousku.
4. Hospodářství:
Skupina se průběhu roku 2017 sešla v Českých Budějovicích /představení projektů Big Data
Centrum a Pohraniční region 4.0 – digitalizace v podnicích/, příští setkání bude v JMK.
Koordinátor se zaměří na zkvalitnění spolupráce, vytvoření nových projektů, výměnu informací o
projektech, programech pro podnikatele a novinkách v oblasti legislativy a hospodářské politiky.
Poskytování podpory i ve vazbě na malé a střední podnikatele a podporu přeshraničních
projektů, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Představeny kroky pro hospodářský rozvoj
příhraničních regionů a iniciativa Průmysl 4.0. Další program je MagNet-Místní Agenda 21.
V budoucnu dojde o rozšíření o témata digitalizace.
5. Věda a výzkum:
Koordinátor vidí prioritu v zajištění absorpční kapacity pro oblast vědy a výzkumu pro operační
program AT-CZ 2014-2020 v prioritních osách (1a) Posilování výzkumné a inovační
infrastruktury a (10) Investice do vzdělání, odborné přípravy a školení za účelem získávání
dovedností a celoživotního učení. Spolupráce bude iniciována pro výzkumná zařízení na území
kraje. Setkání skupiny se uskutečnilo v roce 2017 v Dolním Rakousku představení DR
výzkumně technologického a inovačního program. Představení vědeckých institucí v Campus
Krems - Dunajská univerzita, příští setkání má být na Jižní Moravě.
Dobrá je spolupráce Centra CET Telč z Kraje Vysočina a Dunajské univerzity Krems v oblasti
technické památkové péče, kde probíhají pravidelná setkání a je zde velký potenciál.
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6. Turistický ruch:
Zástupci Kraje Vysočina se v této oblasti setkávají s Jihočeským krajem a rakouskými partnery i
v rámci pracovních skupin „Turistika orientovaná na přírodu, zdraví, města a kulturu“ a
„Cykloturistika“ v rámci ERDV. Plánovány společné projekty – „Eurovelo ,Památky žijí a ICULT“- kontakty zprostředkovává i destinační společnost Vysočina Tourism.
7. Zdravotnictví:
Pracuje se na nastavení společných projektů. Společná cvičení záchranných složek, úprava
softwaru zdravotnických operačních středisek, přeshraniční spolupráce nemocnic. Budoucí
spolupráce po instalaci nového SW, společné přeshraniční cvičení ZZS. Spolupráce v rámci
pracovní skupiny fungovala v roce 2017 formou jednotlivých projektů na základě vytipování
nejdůležitějších oblastí. Pracovalo se na prováděcích dohodách k rámcové dohodě
o přeshraniční spolupráci ZZS KV, JČK a JMK s Notruf DR – schválilo Zastupitelstvo KV.
Setkání v JMK, příští jednání skupiny proběhne v Kraji Vysoična - snaha o zapojení oblastí na
pomezí sociálně zdravotních – např. paliativní péče.
8. Ochrana před katastrofami:
Při setkáních došlo k výměně „dobré praxe“ při zdolávání přírodních katastrof a mimořádných
událostí. Tyto zkušenosti nabyté v praktickém životě jsou velmi cenné. Rovněž je zajímavá i
výstavba a činnost operačních středisek záchranářů k rychlému a efektnímu zabezpečení
pomoci vhodnými prostředky. Proběhlé aktivity: 29. 11. 2017 - Dolní Rakousko – mezinárodní
konference se záchranářskou tématikou a ochranou před katastrofami v Tullnu. Připravována je
jazyková příručka civilní ochrany. V květnu proběhlo v JMK - pracovní setkání s tématikou
„ochrana před povodněmi v příhraničí. Plánováno je i protipovodňové cvičení na řece Dyji a
cvičení Aktivní střelec – 2018, počítá se s pozváním pozorovatelů z DR i JMK a JČK.
9. Doprava:
Koordinace přípravy projektů s přeshraničním dopadem na rozpočtové období 2014 – 2020.
Spolupráce s Dolním Rakouskem se přenesla i do znalostní platformy Mobilita, dostupnost
a doprava Evropského regionu Dunaj – Vltava. Spolupráce v roce 2017 – setkání 4. 10. 2017
v Českých Budějovicích, příště v Dolním Rakousku. Realizace projektů - II/360 Třebíč – Střítež
v roce 2018. S ohledem na provázanost oblasti dopravy a kultury v rámci OP AT-CZ
v rozpočtovém období Evropské unie 2014 - 2020 bude třeba zajistit užší spolupráci
s pracovními skupinami „Kultura“ a „Turistický ruch“. Fond malých projektů – Výměna zkušeností
v oblasti silničního hospodářství v příhraničním regionu plán v roce 2018. Je možno využít i
programy mezinárodní a nadnárodní spolupráce jako např. Interreg –Central Europe – např.
projekt RUMOBIL za účasti Kraje Vysočina.
10. Územní plánování a rozvoj regionů, regionální management, obnova vesnic a měst:
Práce probíhá vzhledem k rozdílnému přístupu k problematice na úrovní výměny aktuálních
informací o stavu podkladů a dokumentací v českých krajích a v Dolním Rakousku a řešení
z toho vyplývajících přeshraničních vazeb. Koordinátor skupiny se chce zaměřit na zpracování
informací o pořizování územně plánovací dokumentace KV a koordinaci v úrovni územního
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plánování zejména infrastruktury, které může mít přeshraniční dopad. Vzhledem k těmto
podmínkám dosavadní způsob spolupráce vyhovuje. Probíhá projekt ERRAM CZ-AT zaměřený
na zmapování dostupnosti infrastruktury v území. Pracovní skupina se setkala 11. 12. 2017
v Českých Budějovicích. V roce 2018 se očekávají i neformální konzultace s Dolním Rakouskem
k Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje KV – i návrh na rozšíření Jaderné elektrárny
Dukovany, formální konzultace zajišťuje v případě potřeby Ministerstvo životního prostředí ČR.
11 Regionální politika EU, Evropská územní spolupráce, euroregiony:
Setkání bylo 11. 12. 2017 v Českých Budějovicích další jednání bude společně se skupinou 10.
Mezi významné přínosy aktivit této skupiny patří:
- Stále se zlepšující koordinace práce regionálních subjektů z DR, KV, JČK a JMK
vyplývající z administrace programu INTERREG V-A AT-CZ. Především při konzultování
projektů přeshraniční spolupráce, které se projevuje na zvýšení kvality předkládaných
záměrů.
-

Fungující komunikace s implementačními orgány OP, revize nových dokumentů,
informování se o aktuálním vývoji v programu INTERREG V-A AT-CZ, řešení aktuálních
problémů.

-

Koordinace přípravy projektových záměrů v OP AT-CZ a aktivit partnerů v rámci projektu
RECOM CZ-AT.

Budoucí spolupráce, spolu se skupinou 10 se předpokládá:
- Pokračující podporu při výměně informací důležitých pro implementaci OP EÚS AT – ČR.
-

Společnou koordinaci konzultací projektových záměrů na území DR, Kraje Vysočina a
krajů Jihomoravský, Jihočeský.

-

Vzájemnou podporu při spouštění implementace OP Rakousko – ČR - Interreg V-A
2014-2020.

Společně s kraji JČK, JMK a NÖ Regional.GmbH z DR byl Krajem Vysočina schválen projekt
s názvem Connecting Regions AT-CZ. 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, Podunajská strategie, společné přeshraniční
strategie mezi Rakouskem a Českou republikou (Centrope, strategie Euroregionu Dunaj Vltava) a strategie jednotlivých regionů. Jedním z nástrojů je poskytování služeb regionálního
kontaktního místa na Vysočině na Krajském úřadu, kde jsou konzultovány projektové záměry s
žadateli v Programu spolupráce INTERREG V-A. Dojde tak k efektivnímu využívání finančních
prostředků EU v příhraniční oblasti. Pro žadatele jsou organizovány semináře, konference, je
zajišťováno tlumočení atd. Dalším cílem projektu je lepší informovanost o Programu v KV.
Zvýšení znalostí potenciálních žadatelů by mělo přispět k úspěšné přípravě a realizaci kvalitních
projektů zaměřených na rozvoj spolupráce.
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12. Kultura:
Schůzka pracovní skupiny se uskutečnila 21. 3. 2017 v JČK a i vzhledem k přípravě nového
pracovního programu také 24. 8. 2017 v DR – Kremži. Příští setkání bude na jaře v JMK.
Podařilo se definovat společná témata pro programové období do roku 2020 a zachovat
spolupráci na stěžejních kulturních aktivitách, které vznikly v rámci předchozích společných
projektů či bilaterární spolupráce.
Doporučen k realizaci je projektový záměr I-CULT zaměřený na prezentaci a ochranu hmotného
a nehmotného kulturního dědictví, které je uchováváno v muzeích a galeriích příhraničních
regionů. Projekt si klade za cíl nastavit, v praxi využívat a rozvíjet nové mechanismy spolupráce
paměťových institucí, které povedou od vzájemné výměny know-how, předávání vědomostí a
poznatků ke společné prezentaci kulturního dědictví směrem k veřejnosti. Realizace bude
probíhat v letech 2018-2020.
Připravován je záměr „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“ při Muzeu Vysočiny Třebíč, které je
pověřenou organizací k zajištění péče o tradiční lidovou kulturu na území KV. Předmětem je
rekonstrukce objektu bývalé zemědělské usedlosti na Centrum tradiční lidové kultury
spolupráce s partnery z oblasti tradiční lidové kultury z JČK, DR a Horního Rakouska, zejména
v podobě realizace „měkkých aktivit“ s významným přeshraničním dopadem. Uvedené regiony
mají zkušenost s realizací obdobných center a zájem na rozšíření spolupráce a zapojení KV do
společného přeshraničního projektu jako leadera projektu. Na podzim 2018 je plánována
společná výstava umělců z Vysočiny (Emanuel Ranný, Radomír Dvořák, Jan Exnar a další) v
NÖ Dokumentationszentrum für moderne Kunst. Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
ve spolupráci s Österreichische Nationalbilbiothek ve Vídni připravuje výstavní projekt a
publikaci věnovanou životu a tvorbě Jana Antonína Venuta, která by měla být realizována v září.
Pro Karikaturmuseum Krems připravuje výstavu Současné české karikatury, která bude
zahájena v červnu 2018. Plánováno využití Fondu malých projektů – např. spolupráce ZUŠ.
13. Vzdělávání, výchova, mládež, rodina, sport:
Skupina se sešla v listopadu v JČK. Dlouhodobě podporuje studenty, kteří se učí německy možnost účasti na každoročním setkání mládeže ELJUB v DR, koordinátor skupiny zároveň
pozitivně hodnotí účast rodilých mluvčí v porotách krajských kol olympiády v NJ. Pokračuje
komunikace s rakouskou stranou o lektorovi německého jazyka na středních školách na
Vysočině, kde se již osvědčila i krátkodobá spolupráce s rodilou mluvčí- projekt BIG. Skupina
spolupracuje v oblasti sportovních aktivit – fotbalové turnaje, uskutečnil se Turnaj 4 v JČK , příští
ročník pořádá JMK. Dlouhodobý zájem Kraje Vysočina o lektora NJ pro střední školy v kraji.
Stipendia Kraje Vysočina pro studia na středních školách v partnerských regionech. Nabídka
účasti na Letní žurnalistické škole i pro česky hovořící účastníky z Dolního Rakouska.
Projekt BIG ATCZ5, kde je partnerem Vysočina Education, splnil všechny předepsané
požadavky, a byl proto monitorovacím výborem programu INTERREG V-A doporučen ke
kofinancování. Úspěšně působí rodilá mluvčí němčiny na středních školách KV.
I v roce 2017 proběhl již 9. ročník JUNGE UNI, Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina pro
české a rakouské děti ve věku 11-15 let. Tradičně proběhl i úspěšný den v Jihlavě.
Je připravován jubilejní 10. ročník Mladé univerzity v Raabsu a v Jihlavě.
Zpracoval: Ing. Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, 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. března 2016 – 31. prosince 2019.
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, Eurorogion Dunaj-Vltava a strategie jednotlivých regionů.
Dalším cílem je zajistit lepší informovanost o Programu. 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 OP 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, které úspěšně prošly kontrolou přijatelnosti.
BIG – Bildungskooperationen in der Grenzregion
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Education)
Doba realizace: 1. března 2016 – 31. října 2019.
Hlavní výzvou pro tento projekt je znalost cizích jazyků a jiných kultur s cílem podpoření sociální
harmonizace a kulturní a psychologické integrace příhraničních regionů. Jde v něm o přiblížení
jazyku souseda. Projekt přispívá ke zvyšování kvality jazykově-vzdělávací práce zaměřené na
kompetence v celém příhraničním regionu (JMK, JČK, Vysočina, DR, HR, Vídeň). Na základě
projektových aktivit budou například vytvořeny vícejazyčné příručky a učební materiály
vycházející z reálných životních situací a napomáhající k usnadnění vzájemné komunikace mezi
dětmi, žáky a dospělými. Lektorka pro výuku NJ na SŠ, rodilá mluvčí, působí na SŠ Vysočiny.
Kultura a příroda na zeleném pásu
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 30. září 2019.
Cílem projektu je spolupráce projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace
zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem
zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území. Podél jednotlivých tras mají být díky
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Storytellingu (vyprávění příběhů) přiblíženy dějiny evropské historie, politiky, přírody a kultury.
Poskytovatelé služeb v oboru turismus z obou zemí získají označení kvality a budou navzájem
propojeni.
Památky žijí
(administrováno příspěvkovou organizací Vysočina Tourism)
Doba realizace: 1. října 2016 – 31. prosince 2019
Projekt Památky žijí si klade za cíl propagovat méně navštěvované hrady, zámky, kláštery
a města s hradbami v regionech Jižní Čechy, Vysočina, Waldviertel a Mühlviertel. Projekt bude
podporovat akce, které se na památkách konají, v rámci projektu bude vytvořena společná
mapa a publikace památek. Dále budou zorganizovány různé vzdělávací akce a také akce
k transferu know-how přes hranici.
MagNet - Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje
MA21/Gemeinde 21
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. ledna 2017 – 31. prosince 2019
Hlavním cílem projektu je posílení spolupráce sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody
MA21/Gemeinde 21 a využití nových nástrojů pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality
života jejich obyvatel. Projekt řeší témata v oblasti hospodářského oživení příhraničních oblastí a
zamezení jejich dalšího vylidňování – identita obyvatel s místem bydliště, podpora
zaměstnanosti žen a mužů, vracejících se do pracovního procesu po mateřské/rodičovské
dovolené, oživení center obcí k posílení hospodářského i komunitního rozvoje obce. Vytvoření
společné metodiky a vzájemný přeshraniční přenos příkladů dobré praxe přinese nové přístupy
a způsoby řešení v souladu s legislativou obcí na obou stranách hranice.
I-CULT - Internationale Kulturplattform / Mezinárodní kulturní platforma
(administrováno příspěvkovou organizací Kraje Vysočina – Muzeum Vysočiny Třebíč)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
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 se Vysočina bude primárně věnovat.
ConNat AT-CZ - Crossborder Habitat Network and Management - Connecting Nature ATCZ
(administrace odborem regionálního rozvoje)
Doba realizace: 1. října 2017 – 31. prosince 2020
Společná krajina mezi dolnorakouskými regiony a JČK, KV a JMK 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
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v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi Vápencovými alpami,
Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty.
Zpracovala: Mgr. Gabriela Janoušková, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 550

Podrobnější informace o spolupráci s partnery z Dolního Rakouska:
Spolupráce při realizaci Dnů otevřených ateliérů 2017:
Již po sedmé se v Kraji Vysočina uskutečnily Dny otevřených ateliérů (DOA), jejichž myšlenka
uspořádání na Vysočině byla založena ve spolupráci s Dolním Rakouskem, které uspořádalo již
15. ročník. V rámci trvalé spolupráce regionů na přípravě a realizaci této ojedinělé akce byla
jejich příprava i v roce 2017 vzájemně koordinována a propagována. DOA na Vysočině a v
Dolním Rakousku se vzájemně prezentovaly na jednotlivých zahajovacích pořadech v Jihlavě a
v St. Pöltenu. Slavnostní otevření proběhlo v sídle Krajského úřadu. Ve víkendových dnech 7. a
8. října bylo otevřeno celkově na dvě stě ateliérů, dílen a uměleckých škol, které navštívilo
několik tisíc návštěvníků. Tradičně největší zájem ze strany široké veřejnosti, a to i ze zahraničí,
byl o prohlídku sklářských provozů a dílen. Do akce se zapojily ve větším počtu také výtvarné
umělecké školy všech stupňů. Nad DOA, které organizačně zajišťuje Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod, převzala záštitu Jana Fischerová, náměstkyně hejtmana. Dny otevřený atelierů
probíhají koordinovaně v po sobě jdoucích víkendech v Jihomoravském, Jihočeském kraji,
Vysočině, Dolním a Horním Rakousku. Projekt poskytl prostor pro nové formy spolupráce;
workshopy a prezentace.
Lektorka německého jazyka
Na několika středních školách v Kraji Vysočina působí od podzimu 2016 rodilá mluvčí Kristin
Eckholt jako lektorka německého jazyka. Působení lektorky je součásti projetu BIG, který je
financován z prostředků EU. Lektorka spolupracuje s příspěvkovou organizací Vysočina
Education, s níž pořádá semináře pro učitele německého jazyka a díky níž měla možnost setkat
se s učiteli a studenty více středních škol.
Pracovní oběd s lektory německého a francouzského jazyka
20. ledna 2017 se uskutečnil pracovní oběd radní pro oblast školství, mládeže a sportu Ing. Jany
Fialové, MBA s lektorem francouzského jazyka a lektorkou německého jazyka, kteří působí na
středních školách v Kraji Vysočina v rámci podpory jazykového vzdělávání. Setkání se
zúčastnil také ředitel Vysočina Education Mgr. Roman Křivánek.
Soutěž první pomoci v Dolním Rakousku
6 žáků a 2 vyučující Střední zdravotnické školy Jihlava se zúčastnili s podporou Kraje Vysočina
Soutěže první pomoci v Badenu v Dolním Rakousku, kterou opět organizoval dolnorakouský
Červený kříž.
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Kadeřnická soutěž „Otevřené Mistrovství Dolního Rakouska St. Pölten 2017“
V březnu se 6 žákyň oboru kadeřník se pod vedením učitelek odborného výcviku Střední
odborné školy služeb Jihlava zúčastnilo kadeřnické soutěže, kde úspěšně reprezentovali.
Výtvarníci z Vysočiny vystavovali v březnu dolnorakouském Sankt Pöltenu
Zdeněk Šplíchal, Alice Waisserová nebo Josef Saska patří k výtvarníkům reprezentujícím Kraj
Vysočina na výstavě Malý a velký formát. Ta byla k vidění ve výstavním prostoru
Ausstellungsbrücke v budově Úřadu zemské vlády. Expozice dokumentovala práce vzniklé
v rámci mezinárodních malířských sympozií pořádaných Galerií v Hodoníně v letech 2011–2013
jako součást projektu Porta culturae. Společně s vysočinskými pracemi byla vystavena díla
umělců ze spolkové země Dolní Rakousko, Jihomoravského a Jihočeského kraje. Slavnostního
zahájení výstavy se zúčastnila náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče,
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jana Fischerová.
Evropská literární setkání mládeže - eljub
Zemská vláda Dolního Rakouska organizuje již několik let setkání mládeže ze zemí střední
Evropy. Kraj Vysočina, JMK a JČK vysílají na setkání české účastníky - výherce krajských kol
olympiád v NJ. Setkání jsou zaměřena z části na literární tvorbu, publikování a komunikaci a
jejich finálním výstupem je e-kniha, vytvořená účastníky. Eljub se stal základem pro další
mezinárodní projekt s názvem eljub Think thank, který je zaměřený na dialog – mezi mladými
lidmi a osobami s rozhodovacími pravomocemi. Byl podpořen z programu Erasmus+. Jedním z
partnerů projektu byl i v roce 2017 Dům dětí a mládeže Jihlava. Eljub Dialog v Jihlavě
v prostorách Krajského úřadu - setkání středoškoláků z Rakouska, Česka i Maďarska, se konalo
10. 3. za účasti paní náměstkyně Fischerové.
Příprava přeshraniční smlouvy v oblasti ZZS
23. 3. proběhlo v Jihlavě jednání pana hejtmana s vedením Notruf NO 144 /obdoba naší ZZS/pan ředitel Chwojka. Připravovaná prováděcí smlouva definuje spolupráci při poskytování ZZS
mezi Krajem Vysočina a spolkovou zemí Dolní Rakousko, dále i Jihočeským a Jihomoravským
krajem. V případech ohrožení života pacienta nebo jeho zdraví umožní výjezdovým skupinám
ZZS Kraje Vysočina zabezpečovat péči i na území Dolního Rakouska a naopak.
Návštěva hejtmana Kraje Vysočina v Dolním Rakousku
Poděkovat za dlouholetou spolupráci přijel do St. Pöltenu 30. 3. 2017 hejtman Kraje Vysočina
MUDr. Jiří Běhounek. Jeho dolnorakouský protějšek Erwin Pröll totiž po 25 letech ukončil
působení ve své funkci. Spolupráce obou regionů v oblasti kultury, cestovního ruchu,
zdravotnictví, IZS, vzdělávání i v dalších oblastech dobře funguje a bude se rozvíjet i s novou
hejtmankou paní Mikl – Leitnerovou, která byla dosud zástupkyní zemského hejtmana a bývalou
ministryní vnitra. Ministři zdravotnictví ČR a Rakouska podepsali rámcovou smlouvu mezi
Českou republikou a Rakouskem o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné
služby. Prováděcí smlouva definuje spolupráci při poskytování ZZS mezi Krajem Vysočina a
spolkovou zemí Dolní Rakousko. V případech ohrožení života pacienta nebo jeho zdraví umožní
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výjezdovým skupinám ZZS Kraje Vysočina zabezpečovat péči i na území Dolního Rakouska a
naopak.
Zahájení Dolnorakouské zemské výstavy 2017 za účasti zástupců z Kraje Vysočina
Náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Pavel Pacal se 31. 3. 2017 zúčastnil slavnostního
zahájení výstavy, která pravidelně jednou za dva roky tvoří ústřední bod kulturního dění
partnerského regionu. Výstava s názvem „Vše o právu“ tentokrát přibližuje část země
Waldviertel a jeho významnou památku – zrekonstruovaný hrad Pöggstall. Výstavy jsou
výrazným nástrojem pro regionální rozvoj. Zaměřením podpory do konkrétního regionu dochází
k modernizaci infrastruktury, která slouží nejen návštěvníkům výstavy, ale samozřejmě i
v následujících letech. Investice jdou na opravy památek, komunikací, vznikají návštěvnická
centra a významná je i propagace území, kde výstava probíhá
Koncert Kraje Vysočina- Pocta Janu Václavu Stamicovi proběhl 25. 4. 2017 v Kostele Sv.
Kříže v Jihlavě v rámci festivalu Mahler Jihlava 2017
Zúčastnil se velvyslanec Rakouského velvyslanectví v Praze pan Dr. Grubmayer, který se setkal
s hejtmanem a dalšími představiteli Kraje Vysočina. Obdobné koncerty proběhly i v sídle Senátu
ČR, ve spolupráci s festivalem Stamicovy slavnosti i v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Havlíčkově Brodě a v rakouském Wolpersdorfu.
Koncert na zámku Wolpersdorf v Dolním Rakousku
Koncert proběhl 28. dubna za účasti paní náměstkyně Jany Fischerové. Proběhlo jednání s paní
radní Barbarou Schwarz a zástupci dolnorakouského odboru kultury. Jednání k přípravě cesty
paní náměstkyně, pana náměstka Pacala a vedoucího odboru kultury a cestovního ruchu
Krajského úřadu p. Seidla do St. Pöltenu 4.7. - jednání s vedením odboru turistiky
dolnorakouského zemského úřadu.
Zasedání pracovní skupiny v rámci Pracovního programu přeshraniční spolupráce
s Dolním Rakouskem
Pracovní skupina Vzdělání, výchova, mládež a sport - 2. 5. 2017 v Jihlavě, prezentace Mladé
univerzity Waldviertel – Vysočina, nabídka partnerství v plánovaném přeshraničním projektu
Badatelny – Bádáme společně, podporovaného z projektu Erasmus +.
Odborná exkurze Střední zdravotnické školy Jihlava v centrále Rotes Kreuz Zwettl
V květnu se uskutečnila cesta studentů Střední zdravotnické školy Jihlava do Dolního Rakouska.
Účastníci se seznámili se systémem fungování integrovaného záchranného systému, program
organizoval – Červený kříž Dolní Rakousko.
Odborná exkurze Střední zdravotnické školy Jihlava v nemocnici a zdravotní škole Horn
8. 6. 2017 se 25 žáků 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent a 3 vyučující seznámili s prací v
nemocnici a zdravotnické škole Horn. Poté následoval přesun do kláštera Altenburg.
Europa Forum Wachau – letošní téma "Blízkost občanům v Evropě", uskutečnilo se
10. a 11. 6. v klášteře Göttweig v Dolním Rakousku. Zúčastnila se vedoucí odboru regionálního
rozvoje docentka Fryšová.
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Turnaj žáků 4 regionů ve fotbale
13. a 14. 6. 2017 hostil Jihočeský kraj třetí ročník fotbalového turnaje 4 regionů určeného pro 14
a 15 leté žáky. O putovní pohár se v krásném prostředí sportovního areálu v Hluboké nad
Vltavou utkaly týmy fotbalistů z Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a krajů Jihočeského a
Jihomoravského – vítězem turnaje se stali zástupci Jihomoravského kraje. V tomto roce se
turnaj konal poprvé jako dvoudenní, aby se hráči mohli blíže poznat se svými soupeři z ostatních
regionů. V předvečer turnaje si žáci pod vedením animátorů ověřili své jazykové znalosti a
navázali neformální přátelské vztahy. Turnaj je praktickým výsledkem spolupráce všech 4
regionů v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu a jeho rozšíření na 2 denní dalo jeho konání i
další rozměr v podobě neformální spolupráce žáků a navazování mezinárodních kontaktů.
Účast zástupců rakouského Červeného kříže Mezinárodní soutěži první pomoci v Mladém
Bříšti 21. – 22. 6. 2017
Celkem 36 týmů ze všech koutů republiky, ale také z Německa, Rakouska a Slovenska se sjelo
do tábora na Pelhřimovsku. Prověřovali své schopnosti, zkušenosti i rychlou reakci. Nejlépe si
vedla družstva ze Znojma, Jihlavy a Mutlangenu. První den soutěže museli mladí zdravotníci
zvládnout čtyři modelové situace – řešili srážku dívek na kolečkových bruslích, hypoglykemický
stav starší turistky, infarkt, mladé lidi pod vlivem alkoholu a drog a poraněného s pochroumanou
dolní končetinou. Druhý den na soutěžící čekala autohavárie auta šesti německých turistů
s motorkářem, srážka šesti cyklistů, pád ze skály. Nad správností provedení jednotlivých úkonů,
organizací zásahů i na komunikaci soutěžících mezi sebou bděli profesionální záchranáři. O
celou přípravu a organizaci soutěže se postarali studenti a vyučující OA, SZŠ a SOŠS Jihlava,
finančně přispěl Kraj Vysočina.
Mladá univerzita Waldviertel - Vysočina 2017
9. ročník velmi úspěšné aktivity v oblasti spolupráce Kraje Vysočina s Dolním Rakouskem
s názvem Mladá univerzita Waldviertel – Vysočina 2017, připravilo oddělení vnějších vztahů
společně s rakouskými partnery v termínu od 6. do 11. srpna. Mottem ročníků 2017, kterého se
zúčastnilo 100 českých i rakouských dětí ve věku 11 až 14 let, bylo „Objev v sobě badatele“.
Středeční program probíhal v Jihlavě, kde mladí studenti v sídle krajského úřadu absolvovali 3
přednášky z oblasti vědy a techniky, cestování a vesmírného bádání. Další tematické workshopy
pak probíhaly v Jihlavě na gymnáziu, v ZOO, v Domově dětí a mládeže, v Oblastní galerii
Vysočiny a také v Třebíči v Centru Alternátor. Mladou univerzitu tradičně zakončil závěrečný
ceremoniál v Raabsu, kterého se zúčastnil také hejtman Kraje. Slavnostního zakončení
v kampusu v Raabsu se v pátek 11. srpna zúčastnili i rodiče a sourozenci přihlášených dětí,
přednášející, zástupci Kraje Vysočina, Dolního Rakouska a sponzorů. Samozřejmě nechybělo
složení závěrečného slibu a přádávání diplomů, tak aby účastníci zažili prázdninové univerzitní
studium se vším všudy. O hudební doprovod na akademické slavnosti se postarala skupina BEE
BAND z Jihlavy. Mladá Univerzita, která se letos uskutečnila v termínu od 7. do 11. srpna, se
odehrává v univerzitním kampusu v Raabsu, jeden den pak stráví děti v Kraji Vysočina, letos
v Jihlavě, kde proběhlo množství zajímavých přednášek a workshopů.
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Návštěva delegace Červeného kříže z Dolního Rakouska
2. září 2017 navštívila Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina v Jihlavě skupina
60 dobrovolníků z okresní pobočky Pöggstall rakouského Červeného kříže. Prohlédli si
v doprovodu ředitelky ZZS KV Ing. Vladimíry Fillové a vedoucí odboru zdravotnictví
Ing. Soni Měrtlové pracoviště a techniku ZZS KV a informovali se i o způsobu fungování
Integrovaného záchranného systému KV. Proběhla diskuse a výměna zkušeností z fungování
záchranných služeb v obou zemích.
Pracovní setkání skupiny Vodní hospodářství
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 se uskutečnilo v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní
Rakousko a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina /skupina 3+1/ ve spolupráci
s VODÁRENSKOU, a. s., divize Třebíč. Proběhla prohlídka ve vodárenském areálu Heraltice a
vodojemu Kostelíček. Téma bylo Dlouhodobé sucho a nedostatek vody.
Sportovní utkání škol OA, SZŠ a SOŠS Jihlava a BHAK Zwettl v říjnu 2017 proběhla tradiční
soutěž v sálové kopané, volejbalu a stolním tenisu o putovní pohár v Jihlavě.
Účast rakouských studentů a studentů kadeřnických oborů OA, SZŠ a SOŠS Jihlava na
kadeřnické soutěži Hairdresser Open 2017 v říjnu v Jihlavě.
Čtyřicítka mladých kadeřníků ze šesti zemí Evropy soupeřila se svými vlasovými kreacemi v
kategoriích Pánský módní střih, Variace na čtvero ročních období a Účes nevěsty. Krajská radní
pro oblast školství a vzdělávání Ing. Jana Fialová, MBA soutěž slavnostně zahájila.
Den s němčinou 31. 10. v Jihlavě
Dny s němčinou pořádá v regionech Goethe institut, v rámci kampaně Šprechtíme. Akce začala
v dopoledních hodinách soutěží pro žáky 5. – 7. tříd. Pro žáky a jejich učitele zahrál berlínský
zpěvák Phil Vetter. Ve spolupráci s Vysočina Education byl připraven doprovodný program i pro
žáky prvního stupně ZŠ, kteří měli možnost seznámit se hravou formou s němčinou a setkat se
s dětmi z mateřské školy U Dlouhé Stěny v Jihlavě, které se v rámci projektu BIG učí německy.
Za přítomnosti rakouského velvyslance, radní pro oblast školství Jany Fialové, zástupců Goethe
institutu a centra Tandem proběhla diskuze zástupců firem a škol. Cílem bylo poukázat na
rostoucí význam znalosti němčiny v profesním životě a podpořit zájem veřejnosti o německý
jazyk.
Jednání Koordinačního grémia ředitelů formátu 3+1
V rámci Dohody o spolupráci mezi spolkovou zemi Dolní Rakousko a kraji Jihomoravský,
Jihočeský a Vysočina proběhlo 7. a 8. 11. v Jindřichově Hradci i za účasti rakouského
velvyslance a zástupce českého velvyslanectví ve Vídni. Došlo k zhodnocení celoroční činnosti
jednotlivých pracovních skupin, výhledu na příští období a k finální diskusi a odsouhlasení
připravovaného nového Pracovního programu 2018-2021, který se slavnostní podepsal 10.
ledna 2018 v Dolním Rakousku.
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Odborná konferenci OCHRANA PROTI KATASTROFÁM 2017 v Tullnu
29. listopadu 2017 se v Tullnu uskutečnila odborná konference k problematice Ochrany proti
katastrofám. Za Kraj Vysočina se konference zúčastnil Ing. Jan Murárik – vedoucí oddělení
krizového řízení Krú KV a za Policii ČR pan Mgr. René Novotný a Mgr. Michaela Nerudová.
Spolupráce Muzea Vysočiny Třebíč s rakouským partnerem – 1. dolnorakouským
muzeem betlémů ve Vösendorfu
Byla podepsána dohoda o spolupráci na období 2017–18. Byla vyvezena putovní výstava
betlémů, která byla od roku 1992 vystavena již na třiceti místech, a to nejen v rámci České
republiky, ale též Polska a Slovenska.
Spolupráce středních škol:
V oblasti školství funguje na území Kraje Vysočina velmi dobrá spolupráce např. mezi
následujícími školami
- Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč spolupracuje s Gymnáziem
Waidhofen an der Thaya a BHAK Horn
-

Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava spolupracuje s BHAK Zwettl,
s Landesberufsschule St. Pölten a Österreichisches Rotes Kreuz NÖ

-

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť spolupracuje s Bildungszentrum
Gartenbau Langenlois

-

Střední škola stavební Jihlava spolupracuje s HTBL Krems

-

Střední škola technická Jihlava spolupracuje s Landesberufsschule Neunkirchen

-

Pro příští rok je plánováno pokračování v aktivní spolupráci s diplomatickými
zastoupeními v České republice (Velvyslanectví Rakouska v Praze) i v Rakousku
(Velvyslanectví ČR ve Vídni – seznámení s novou českou velvyslankyní, která nastoupí
v lednu 2018 – zástupci velvyslanectví se pravidelně zúčastňují závěrečné slavnosti
Mladé univerzity).

-

Podpora a rozšiřování spolupráce partnerských škol, měst a obcí.

-

Spolupráce v rámci Euroregionu Dunaj Vltava a při realizace společných projektů v rámci
EU programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Kontaktní osobou pro spolupráci s Dolním Rakouskem je Jiří Wiche, OSH, oddělení vnějších
vztahů, tel.: 564 602 338, mobil: 724 650 201, e-mail: wiche.j@kr-vysocina.cz
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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 se severofrancouzským regionem probíhaly již od roku
2003. Region Grand Est, který vznikl sloučením Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska,
existuje od 1. ledna 2016.
Od sloučení regionů a vzniku nového celku Grand Est se však zatím Kraji Vysočina nepodařilo
navázat spolupráci na úrovni regionální samosprávy, tedy na politické rovině. Navzdory
intenzivnímu kontaktu mezi úřady obou regionů Grand Est dosud nevyjádřil zájem o pokračování
partnerství opřeného o formální smlouvu, nicméně podporuje vybrané jednotlivé aktivity.
Důvodem je zřejmě komplikované provedení teritoriální reformy Francie i přístup ke strategii
zahraničních vztahů, který více odděluje přeshraniční a další spolupráci a vůči řadě
partnerských regionů bývalého Alsaska, Champagne-Ardenne a Lotrinska, jichž je značný počet,
se nyní orientuje na jednotlivé aktivity bez vyššího politického zapojení.
V roce 2017 probíhala spolupráce s regionem Grand Est a se subjekty, které v něm působí,
zejména v oblastech školství a kultury. V případě školství se jedná o různé obory včetně
řemesel či gastronomie.
Příkladem úspěšné spolupráce v oblasti školství je program Rok v Champagne-Ardenne
umožňující studium ve Francii středoškolákům či partnerství několika středních škol na Vysočině
se školami v Grand Est. Do oblasti školství i gastronomie patří i pravidelná účast studentů
hotelových škol z Vysočiny na mezinárodní soutěži Trophée Mille v Remeši.
Po ukončení úspěšného projektu v rámci programu Erasmus+ s názvem Vaříme společně, který
skončil v roce 2016, navrhl Kraj Vysočina jako lídr minulého projektu navázání další projektovou
spoluprací nejen s partnery z Grand Est, tentokrát v tématu badatelsky orientované výuky
na gymnáziích, a v roce 2017 k tomu zahájil konkrétní kroky.
Spolupráce v oblasti kultury probíhá zejména na bázi výměn současného umění mezi oběma
regiony. Konají se umělecké rezidence výtvarníků z Vysočiny v regionu Grand Est a recipročně
rezidence francouzských výtvarníků na Vysočině. Od roku 2015 do roku 2018 probíhá zápůjčka
do již čtvrté sbírky Artothèque éphémère, do níž byla zahrnuta díla dvou umělců z Vysočiny,
která jsou vystavována v různých institucích a při různých příležitostech v regionu Grand Est.
V návaznosti na partnerství s regionem Grand Est probíhá i průběžný kontakt oddělení vnějších
vztahů krajského úřadu s Francouzským institutem v Praze či českým velvyslanectvím v Paříži.
Kraj propojuje různé frankofonní aktivity na Vysočině.
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2017:
Program „Rok v Champagne-Ardenne“
Kraj Vysočina ve spolupráci se školským úřadem v Remeši (Académie de Reims) a
Francouzským institutem v Praze připravily pro školní rok 2017/2018 osmý ročník jednoletého
studia pro studenty středních škol z Vysočiny v oblasti Champagne-Ardenne. Školní rok
2016/2017 úspěšně absolvovala jedna studentka telčského gymnázia. Přijímací školou bylo
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lyceum ve městě Joinville. Od září 2017 studují ve městech Châlons-en-Champagne a Joinville
dva studenti z Gymnázia dr. A. Hrdličky Humpolec a ve městě Romilly-sur-Seine student
Gymnázia Třebíč. Dva z těchto studentů získali stipendium Kraje Vysočina pro studium
na zahraničních středních školách v partnerských regionech. Nadto byla jedna studentka
z Gymnázia Otokara Březiny Telč přijata na roční studium v regionu Auvergne-Rhône-Alpes
v jiném programu zprostředkovaném Francouzským institutem v Praze.
Účast hotelové školy z Třebíče na mezinárodní gastronomické soutěži Trophée Mille
v Remeši
Kraj Vysočina byl na základě dlouhodobé spolupráce s regionem Grand Est již počtvrté osloven
s nabídkou nominovat jednu ze svých hotelových škol do mezinárodního kola studentské
gastronomické soutěže Trophée Mille, která se konala dne 20. listopadu 2017 v Remeši. Byla
vybrána OA a HŠ Třebíč, která soutěžila v přípravě slaného a sladkého chodu v konkurenci
vítěze regionálního kola této soutěže v regionu Grand Est a týmů z Belgie, Německa, Itálie,
Slovenska, Řecka, Maroka, Brazílie, Japonska a Tchaj-wanu. Studenti z Vysočiny sice nezískali
v tvrdé konkurenci žádné ocenění, ale získali výjimečnou zkušenost a motivaci pro jejich
profesionální kariéru. Třebíčská hotelová škola se soutěže zúčastnila již podruhé, neboť se
podílela na jejím prvním ročníku v roce 2013. V letech 2015 a 2016 reprezentovaly Kraj
Vysočina hotelové školy z Havlíčkova Brodu a Jihlavy.
Příprava projektu „Researching Together/Bádáme společně“
Několika pracovními setkáními proběhla první fáze příprav projektu, který by měl být v roce 2018
podán do programu Erasmus+, Klíčové akce 2. Projekt cílí na podporu badatelské výuky
přírodních věd na středních školách, za Kraj Vysočina ho garantuje odbor školství, mládeže
a sportu. Do spolupráce se zapojili partneři z regionu Grand Est a Académie de Reims ve
Francii, spolková země Dolní Rakousko a o účasti uvažuje také město Tampere ve Finsku.
Lektor francouzského jazyka
Na středních školách v Kraji Vysočina nadále působí rodilý mluvčí jako lektor francouzského
jazyka. Od září 2016 je to Jean Griffon. Vyučuje na Gymnáziu Jihlava, Gymnáziu Třebíč,
Gymnáziu a Obchodní akademii Pelhřimov, Gymnáziu Havlíčkův Brod, Gymnáziu Otokara
Březiny a Střední odborné škole Telč a na Gymnáziu dr. A. Hrdličky Humpolec. Lektor
spolupracuje s příspěvkovou organizací Vysočina Education, s níž pořádá semináře pro učitele
francouzského jazyka a díky níž má možnost setkat se s učiteli a studenty dalších středních škol
v Kraji Vysočina, pravidelně například na obchodní akademii v Třebíči. Působení lektora
francouzského jazyka je financováno od září 2017 již jen z prostředků Kraje Vysočina. Probíhá
jednání o dalším nastavení této aktivity, která má výrazný dopad na studenty na Vysočině,
region Grand Est však již nenalezl ve svém rozpočtu prostředky na pokračování podpory.
Spolupráce mezi stavebními školami
Pokračuje partnerství mezi Střední školou stavební v Jihlavě a stavebním učilištěm v obci PontSainte-Marie na předměstí města Troyes. V rámci této spolupráce již řada žáků různých oborů
ze SŠ stavební Jihlava absolvovalo dvoutýdenní stáž ve Francii. Na přelomu dubna a května
2017 přijeli do Jihlavy francouzští učni oboru kovář, kteří se zde učili od mistrů tohoto oboru.
V říjnu 2017 vyjeli do Francie na 14denní stáž jihlavští studenti oboru instalatér. Výměny
se realizují v rámci projektu z programu Erasmus+.
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Zprostředkování možnosti mobilit francouzských učňů v programu Erasmus+
Oddělení vnějších vztahů zprostředkovalo na základě zájmu z francouzské strany kontakty na
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava pro spolupráci v rámci programu Erasmus+ spočívající ve výměnných
pobytech francouzských učňů v různých oborech v praktickém vyučování. Partner na
francouzské straně je Alméa Formations sdružující čtyři učiliště v oblasti Champagne-Ardenne.
Výběr děl umělců z Vysočiny pro dočasný fond Artothèque éphémère
Práce grafika Miloše Slámy a malíře Petra Grubera byly zapůjčeny do čtvrtého vydání sbírky
nazvané Artothèque éphémère. Jedná se o dočasný fond výtvarných děl všech žánrů a technik
sestavený pro období 2015–2018, do něhož jsou již podruhé zahrnuta i díla dvou umělců
z Vysočiny. Díla jsou vystavována v různých institucích v regionu Grand Est.
Rezidence výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii
Kraj Vysočina zprostředkoval již třetí ročník umělecké rezidence v centru CAMAC (Centrum
umění v Marnay-sur-Seine) v regionu Grand Est. Výběr umělců pro rezidenci probíhá za
spolupráce centra CAMAC, Kraje Vysočina a tří galerií, které jsou příspěvkovými organizacemi
Kraje Vysočina. V období od 3. října do 30. listopadu 2017 absolvoval tento pobyt jihlavský malíř
Jakub Tomáš. Finančně se na této aktivitě podílejí rovným dílem Kraj Vysočina a francouzský
region Grand Est.
Rezidence výtvarníka z regionu Grand Est ve Žďáře nad Sázavou:
Kraj Vysočina nabízí umělcům z regionu Grand Est také příležitosti pro rezidenční pobyt.
V prosinci 2016 absolvoval designer Charles Laget, jeden ze tří umělců, kteří tvoří jako tým
pod jménem Etmoietmoietmoi, rezidenci na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Tento pobyt
pokračoval na náklady francouzské strany druhým termínem v červenci 2017.
Ozvěny MFDF Jihlava ve třech městech regionu Grand Est
Ve třech městech oblasti Champagne-Ardenne, tedy v Remeši, Epernay a Bar-sur-Aube, se
v dubnu 2017 konaly projekce českého dokumentárního filmu, jednoho z vítězů předchozího
ročníku MFDF Jihlava. Tato aktivita se poprvé konala v roce 2015.
Návštěva atašé pro francouzský jazyk v Kraji Vysočina: Dne 11. prosince 2017 navštívila
Kraj Vysočina paní Hélène Buisson, atašé pro francouzský jazyk Francouzského institutu
v Praze (IFP), a zúčastnila se besed se studenty Gymnázia Jihlava a Gymnázia O. Březiny Telč.
Setkala se také s lektorem Jeanem Griffonem. Věnovala se zejména propagaci programu Rok v
Champagne-Ardenne a dalších studijních programů, které IFP zaštiťuje.
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).
Konkrétní výsledky spolupráce v roce 2017:
Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofestival Nitra
V březnu 2017 se uskutečnila již 11. mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových
škol v Nitře. Kraj Vysočina reprezentovala družstva Obchodní akademie a Hotelové školy
Třebíč. Zúčastnila se soutěžní družstva i z Maďarska, Chorvatska a Francie. Tým z Třebíče si
odvezl stříbro a bronz za práci kuchařů a číšníků. Za krajskou samosprávu se zúčastnila radní
pro školství, mládeže a sportu Jana Fialová, která se při této příležitosti setkala i se zástupci
vedení Nitranského kraje. Kraj účast třebíčské Hotelové školy finančně podpořil.
Koncert Kraje Vysočina 2017
Proběhl dne 25. dubna 2017 v Kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě koncert Missa Solemnis od
Jana Václava Stamice. Zúčastnili se i zástupci z partnerského Nitranského samosprávného
kraje, kteří se setkali i s hejtmanem Kraje Vysočina.
Mladý tvorca 2017
Ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2017 se uskutečnila v Nitře výstava středních odborných škol. Z Kraje
Vysočina se této výstavy již tradičně účastní 13 středních odborných škol a paní radní Fialová,
která předala v rámci slavnostního závěrečného ceremoniálu dvěma školám ocenění hejtmana
Kraje Vysočina za nejzajímavější výrobek. Na výstavišti e objeví i automobil Kaipan a malý
motocykl. Tyto výrobky staví sami žáci s učiteli. Hostem stánku Kraje Vysočina se stal i
předseda Nitranského samosprávného kraje Milan Belica. Titul nejlepší expozice získala rámci
veletrhu prezentace Kraje Vysočina.
Mezinárodní soutěži první pomoci v Mladém Bříšti 21. – 22. 6. 2017
Celkem 36 týmů ze všech koutů republiky, ale také ze Slovenska, Německa a Rakouska se sjelo
do tábora na Pelhřimovsku. Prověřovali své schopnosti, zkušenosti i rychlou reakci. Nejlépe si
vedla družstva ze Znojma, Jihlavy a Mutlangenu. První den soutěže museli mladí zdravotníci
zvládnout čtyři modelové situace – řešili srážku dívek na kolečkových bruslích, hypoglykemický
stav starší turistky, infarkt, mladé lidi pod vlivem alkoholu a drog a poraněného s pochroumanou
dolní končetinou. Druhý den na soutěžící čekala autohavárie auta šesti německých turistů
s motorkářem, srážka šesti cyklistů, pád ze skály. Nad správností provedení jednotlivých úkonů,
organizací zásahů i na komunikaci soutěžících mezi sebou bděli profesionální záchranáři. O
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celou přípravu a organizaci soutěže se postarali studenti a vyučující OA, SZŠ a SOŠS Jihlava,
finančně přispěl Kraj Vysočina
44. ročník mezinárodní zemědělské a potravinářské výstavy Agrokomplex Nitra
Největší výstava svého druhu na Slovensku, které se pracovně zúčastnil i radní Kraje Vysočina
pro oblast zemědělství a životního prostředí Martin Hyský. Na Agrokomplexu 2017 se od 16. do
20. srpna prezentovalo 105 vystavovatelů z osmi zemí včetně České republiky. Návštěva byla
využita především pro projednání další spolupráce mezi partnerskými regiony, a to hlavně v
oblasti zemědělství a ochrany životního prostředí. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil
premiér Fico, předseda Národní rady Slovenské republiky Danko, předseda Nitranského
samosprávného kraje Milan Belica i primátor Nitry, za Českou republiku například zástupci
Agrární komory. Agrokomplexu se tradičně zúčastňují firmy z mnoha zemí celého světa a
vrcholní představitelé politiky a hospodářství ze Slovenska i zahraničí. Krajská delegace
navštívila nejen výstavu Agrokomplex, ale prohlédla si i Nitranský hrad a navštívila město
Komárno. Zajímavá je možnost srovnání s obdobnou českou výstavou Země živitelka, která
probíhá od 24. 8. v Českých Budějovicích a kde se Kraj Vysočina již tradičně aktivně prezentuje.
Letos se na Zemi živitelku poprvé přejela podívat i delegace partnerů z Nitranského kraje v čele
s podpředsedou Ladislavem Marenčákem. Kromě samotné výstavy navštívil v doprovodu pana
radního Hyského i Myslivecké muzeum v Hluboké nad Vltavou a Český Krumlov.
Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského srpen 2017
Účast slovenských studentů z partnerského regionu. Jedná se o každoročně se opakující
projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V srpnu se zúčastnili dva slovenští studenti, kteří
přijíždí díky podpoře Kraje Vysočina, který každoročně zve zájemce ze všech partnerských
regionů. V průběhu týdne absolvují studenti Fakulty žurnalisticky Univerzity Konstantina Filozófa
v Nitře praktické i teoretické aktivity v šesti skupinách podle mediálního zaměření pod vedením
zkušených lektorů.
Vysočina hostila českou a slovenskou etologickou konferenci
22. 11. 2017 byl zahájen 44. ročník čtyřdenní konference, kterou pořádá výbor České
a Slovenské etologické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava. Sjelo se okolo 90 účastníků
zabývajících se životními projevy a chováním živočichů. Jana Fischerová, náměstkyně pro
oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, převzala nad akcí
záštitu. Konference byla zahájena workshopem s tipy pro přípravu úspěšného posteru
a následně se účastníci přesunuli do prostor Muzea Vysočiny Jihlava na popularizační
přednášku „Etologická pozorování ze čtyř kontinentů“. Poslední den účastníci vyrazili na exkurzi
do jihlavské zoologické zahrady. V loňském roce se konference uskutečnil v Nitře.
Probíhá intenzívní spolupráce mezi Horáckým divadlem Jihlava a Divadlem Andreje
Bagára v Nitře – vzájemná hostování souborů se svými představeními na scénách partnerských
divadel.
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Spolupráce Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín se Strednou uměleckou
školou Ladislava Bielika Levice z Nitranského samosprávného kraje
Výstupem společné práce byla módní přehlídka prací studentů obou škol na půdě jihlavského
divadla DIOD.

Přehled partnerství škol z Kraje Vysočina a škol v Nitranském kraji v roce 2017:
- Hotelová škola Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí spolupracuje se Strednou
odbornou školou Šurany
- Střední průmyslová škola Třebíč spolupracuje se Strednou priemyselnou školou Levice
- Střední škola obchodu a služeb Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou
Jesenského 1, Nové zámky
- Střední škola stavební Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou –
Szakkozépiskola, Nové Zámky
- Střední škola technická Jihlava spolupracuje se Strednou odbornou školou Šurany
- Střední škola technická Žďár nad Sázavou spolupracuje se Střední odbornou školou
technickou, Tlmače
- Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín spolupracuje se SUPŠ Levice
- Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad
Pernštejnem spolupracuje s Strednou odbornou školou Šahy
- Vysoká škola polytechnická spolupracuje v rámci programu Erasmus+ s Univerzitou
Konštantína Filozofa v Nitře
Pro rok 2018 se předpokládají tyto akce:
- Mezinárodní gastronomická soutěž středních hotelových škol Gastrofestival Nitra, účast
družstva z Vysočiny na již 10. mezinárodní gastronomická soutěži středních hotelových
škol.
- Mladý tvorca 2018, v dubnu se uskuteční v areálu výstaviště Agrokomplex Nitra již 25.
ročník prodejní výstavy výrobků žáků středních odborných škol a středisek praktického
vyučování, které se tradičně účastní i střední školy z Kraje Vysočina /např. loni 14 škol/.
- Účast středních zdravotnických škol z Nitranského samosprávného kraje na mezinárodní
soutěži první pomoci v Mladých Bříštích.
- Účast delegace Kraje Vysočina na jubilejním 45 ročníku mezinárodní zemědělské a
potravinářské výstavy Agrokomplex Nitra.
- Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovského - účast slovenských studentů
z partnerského regionu. Jedná se o každoroční projekt, který má již velkou tradici.
- Další rozvoj spolupráce mezi Horáckým divadlem Jihlava a Divadlem Andreje Bagára
v Nitře – vzájemná hostování souborů se svými představeními na scénách partnerských
divadel. Spolupráce knihoven a galerií obou regionů.
- Účast klientů zařízení sociálních služeb z Nitranského kraje SK na akci Barevné vánoce
v Jihlavě
- Podpora a rozšiřování spolupráce partnerských škol, měst a obcí.
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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.
Kontaktní osobou pro spolupráci s Nitranským samosprávným krajem je Jiří Wiche, oddělení
vnějších vztahů, tel.: 564 602 338, mobil: 724 650 201, e-mail: wiche.j@kr-vysocina.cz.
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D. Spolupráce Kraje Vysočina se ZAKARPATSKOU OBLASTÍ UKRAJINY
Jednání ohledně navázání spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny zahájili
zástupci obou regionů od července roku 2007. Ve dnech 27. 2. až 29. 2. 2008 navštívila Kraj
Vysočina reprezentace Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této návštěvě byla slavnostně uzavřena
a podepsána smlouva o spolupráci mezi oběma regiony (28. 2. 2008).
Spolupráce Kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny se během 5 let ukázala jako aktivní a
úspěšná a byla realizována celá řada užitečných projektů. Z tohoto důvodu Zastupitelstvo Kraje
Vysočina na svém zasedání dne 13. 12. 2011 schválilo návrh Dodatku č. 2 Smlouvy
o spolupráci, ve kterém se původní článek č. III nahradil novým. Ten prodloužil dobu platnosti
Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Ostatní ujednání Smlouvy o spolupráci by zůstaly beze změny.
Podpis Dodatku ke Smlouvě, který prodloužil spolupráci obou regionů na dobu neurčitou, se
uskutečnil dne 16. 3. 2012 v Mukačevu v Zakarpatské oblasti Ukrajiny. Při této příležitosti byly
podepsány i další dva velmi významné dokumenty: memorandum o spolupráci mezi Sdružením
přátel Zakarpatské oblasti, které založili a iniciovali senátoři v čele s panem Milošem Vystrčilem,
a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny, dále pak smlouva o spolupráci mezi významnými městy
Pelhřimov (Kraj Vysočina) a Mukačevo (Zakarpatská oblasti Ukrajiny).
Účelem smlouvy mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny je rozvíjení vzájemných
kontaktů a spolupráce mezi Zakarpatskou oblastí a Krajem Vysočina formou jednorázových
i dlouhodobých projektů a aktivit, a to zejména v následujících oblastech: hospodářský rozvoj a
růst; školství a odborné vzdělávání; vědecko-technická spolupráce; ochrana a správa životního
prostředí a kulturního a přírodního dědictví; cestovní ruch, rozvoj venkova a měst; využívání
strukturálních fondů a dalších rozvoj podporujících finančních a jiných zdrojů; kulturní,
společenský a sportovní život; spolupráce mezi úřady a institucemi; zemědělství; péče o lidské
zdroje. Na financování společných projektů se podílí oba partnerské regiony.
Orgán zřizovaný za účelem spolupráce je Stálá konference. Stálá konference určuje hlavní
směry spolupráce mezi oběma regiony a dává jí impulzy. Schvaluje konkrétní projekty na daný
kalendářní rok. Ve Stálé konferenci jsou zastoupeny všechny politické kluby zastupitelstva kraje,
ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina a externí spolupracovník. Zasedá pod záštitou předsedy
Zakarpatské oblasti Ukrajiny a hejtmana Kraje Vysočina, kteří jmenují její členy. Zastoupeni jsou
zde hejtman Kraje Vysočina, všechny politické kluby zastupitelstva kraje, ředitel Krajského úřadu
Kraje Vysočina 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 2017:
Mateřská školka Verchne Vodjane, Rachivský okres
- generální oprava celé budovy, včetně střechy a vytápění;
- s realizací projektu se začalo v roce 2015, pokračovala v roce 2016 a vzhledem
k velikosti a rozsáhlosti objektu byly plánované práce na projektu dokončeny v roce
2017;
Obce Šyroký Luh, Tjačivský okres – ambulance
- generální oprava celé budovy;
- vzhledem k rozsáhlosti objektu byl projekt plánovaný jako dvouletý – práce byly zahájeny
v roce 2016, dokončeny v letošním roce 2017.
Obec Rodnykova Huta, Svaljavský okres – víceúčelová budova
- výměna střechy na budově, výměna oken, fasáda;
Obec Sasivka, Svaljavský okres – základní škola
- výměna oken na budově;
Město Chust, Chustský okres – základní škola
- jedná se o unikátní budovu postavenou za první ČSR, která je součástí výjimečného
historického areálu „české čtvrti“ ve městě Chust;
- generální oprava budovy;
Obec Velké Kamjaty, Vynohradivský okres – základní škola
- výměna oken na budově školy;
Obec Bilasovice, Volovecký okres – ambulance
- výměna střechy a oken na budově;
Město Volovec, Volovecký okres – základní škola
- výměna oken na budově;
Město Mižhirje, Mižhirský okres – školské zařízení
- výměna oken na budově;
Strymba, Rachivský okres – sociální zázemí (klubovna) pro sirotky a děti ze sociálně
slabých rodin (podpora volného času a práce s dětmi)
- obdobně zaměřený sociální projekt jsme již v minulosti realizovali v obci Bohdan;
Užhorodská národní univerzita, Užhorod
- nová lektorka českého jazyka paní Petra Zlámaná - svoji práci na Užhorodské univerzitě
zahájila letošní podzim 2017, tedy pro akademický rok 2017/2018;
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-

jedná se o jediný lektorát českého jazyka na Ukrajině;
probíhá spolupráce Užhorodské národní univerzity a Vysoké školy polytechnické Jihlava
– výměnné stáže studentů + organizace česko-ukrajinského workshopu;
v roce 2017 proběhla rekonstrukce kabinetu a učebny pro výuku českého jazyka.

Sedmý ročník Festivalu mládežnických dechových hudeb v Kalištích u Humpolce
Organizátoři (občanské sdružení Mahler) přizvali také hosty z našeho partnerského regionu
Zakarpatská oblast Ukrajiny – a to konkrétně soubor mládežnické dechovky z Činadijeva.
Fam trip
V termínu 19. – 22. 9. 2017 se uskutečnil schválený projekt na rok 2017 – fam trip do Zakarpatí
– pro naše cestovní kanceláře. Tuto akci koordinoval Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a příspěvková organizace Vysočina Tourism. Zúčastnilo se 6 cestovních
kanceláří.
Návštěvy nového velvyslance na Vysočině
V termínu 18. 10. 2017 navštívil Kraj Vysočina nový ukrajinský velvyslanec v ČR pan Jevhen
Perebyjnis.
Hasiči
V roce 2017 daroval Kraj Vysočina věcný dar zakarpatským hasičům ve formě 6 plovoucích
vodních čerpadel, konkrétně se jedná o typ PH-POSEIDON 1000 - přenosné plovoucí čerpadlo
Honda GSV - zařízení je určeno hasičským jednotkám k doplnění cisternových stříkaček z
volných přírodních zdrojů, k odčerpání vody ze zatopených nebo zaplavených prostor a dalšímu
použití např. v zemědělství, na stavbách apod.
Pro výše zmíněné věcné dary byly po dohodě s ukrajinskou stranou vybrány tyto okresy:
Rachivský, Tjačivský, Chustský, Mižhirský, Užhorodský. Byly vybrány z důvodu, že jsou často
postiženy záplavami. Při předání všech věcných darů se zúčastnili kromě hasičů také
představitelé jednotlivých výše zmíněných okresů – a to jak z úrovně okresní rady
(samospráva), tak z úrovně okresní administrativy (státní správa), zároveň se zúčastnili
starostové všech okresních měst.
V termínu 25. – 27. 8. 2017 se uskutečnilo v Praze Mistrovství ČR profesionálních a
dobrovolných hasičů v požárním sportu http://www.mrps2017.cz/ - u této příležitosti naši
vysočinští hasiči pozvali své zakarpatské kolegy na návštěvu, a to v termínu 23. – 27. 8. 2017 –
kdy se spojil program pro zakarpatské hasiče na Vysočině a účast na výše uvedeném
Mistrovství ČR v Praze.
V termínu 29. 11. – 2. 12. 2017 se uskutečnila pracovní cesta vysočinských hasičů do
Zakarpatské oblasti. Jedním z členů delegace byl genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, generální ředitel
HZS ČR, který se zde setkal se svým ukrajinským protějškem, a při příležitosti návštěvy věnoval
zakarpatským hasičům 10 zásahových obleků.
Krajanské spolky
Podpora činnosti českých krajanských spolků – jako každoročně obdržely krajanské spolky
v Užhorodě finanční prostředky ve výši 20 tisíc Kč na podporu jejich publikační činnosti.
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Účast na hejtmana na mezivládní komisi v Kyjevě.
Hejtman Kraje Vysočina se na základě žádosti Vlády ČR zúčastnil pracovní cesty pana ministra
průmyslu a obchodu Havlíčka do Kyjeva a zároveň zasedání mezivládní česko-ukrajinské
komise. Došlo k otevření a vylepšení česko-ukrajinských vztahů, podepsání důležitého
mezivládního dokumentu, kde je zároveň zakotvena podpora meziregionální spolupráce.
Cesta zastupitelů na Zakarpatí
V termínu 3. – 6. května 2017 proběhla cesta členů Zastupitelstva Kraje Vysočina a zástupců
partnerských měst a organizací do partnerského regionu Zakarpatská oblast Ukrajiny. Proběhly
zde oslavy 10 let výročí partnerské spolupráce na ukrajinské straně. Všichni zúčastnění měli
možnost blíže poznat partnerský region a některé konkrétní realizované projekty.
Letní žurnalistická škola
Letní žurnalistická škola - účast ukrajinských studentů – jedná se o každoročně se opakující
projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo šest ukrajinských
studentů (obor bohemistika, v rámci jazykové praxe).
Podzimní knižní veletrh
Podzimní knižní veletrh, který proběhl v říjnu 2017 v Havlíčkově Brodě - účast ukrajinských
studentů – jedná se o každoročně se opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost.
V letošním roce se zúčastnili čtyři ukrajinští studenti (obor bohemistika, v rámci jazykové praxe)
za doprovodu české lektorky paní Petry Zlámané.
Sociální stáže
Sociální stáže pro pracovníky v sociální oblasti ze Zakarpatí - jedná se o každoročně se
opakující projekt, který má již velkou tradici a úspěšnost. V letošním roce se zúčastnilo
šest ukrajinských pracovníků.
Učebnice českého jazyka
Nákup učebnic českého jazyka do škol v Zakarpatí, kde se vyučuje český jazyk (podpora výuky
jazyka):
- Základní škola v Užhorodě
- Základní škola ve Svaljavě
- Koločavská škola
- Berehovské gymnázium
- Mukačevská škola
Realizace nákupu nového česko-ukrajinského slovníku, který bude v roce 2018 předán jako
věcný dar školám s výukou českého jazyka a studentům bohemistiky jako výuková pomůcka.
Podpora spolupráce policie
- Proběhly dvě oficiální návštěvy delegace policie ze Zakarpatí v Kraji Vysočina – předání
a výměna zkušeností (září a listopad 2017).
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Účast zástupců Kraje Vysočina na Mezinárodním kynologickém šampionátu, který
proběhl v termínu 26. – 29. 9. 2017 v Užhorodě – vysočinští kynologové se umístili na
prvním místě.
Projekt vzájemné spolupráce kynologů z Kraje Vysočina a Zakarpatí – příprava
metodického výukového videa pro ukrajinskou stranu.

Válečné hroby
Podpora obnovy válečných hrobů a památníků padlých (spolu s Ministerstvem obrany ČR a
Československou obcí legionářskou).
Návštěva delegace ze Zakarpatí
V termínu 24. – 27. 10. 2017 se uskuteční návštěva partnerského regionu Zakarpatské oblasti
Ukrajiny v Kraji Vysočina. V rámci programu se uskuteční oslava 10 let partnerství Kraje
Vysočina a Zakarpatí. Oslavy proběhnou na Zámku Třebíč dne 25. 10. 2017 od 18:00.
Partnerská města
- Funguje spolupráce dosavadních partnerských měst Jihlava-Užhorod, PelhřimovMukačevo;
- V říjnu 2017 při návštěvě Kraje Vysočina bude podepsána partnerská smlouvy mezi
městy Třebíč-Rachiv, a mezi městy Žďár nad Sázavou-Chust
- Město Třebíč v rámci navázané spolupráce schválilo finanční dar pro město Rachiv, který
bude určen na nákup vybavení do mateřské školky v Rachivu. Dále finančně podpoří
převoz vyřazených polohovatelných lůžek z příspěvkových organizací Kraje Vysočina do
Nemocnice v Rachivu.
- Zahájila se jednání o možnosti realizace partnerství měst Chotěboř-Tjačiv a Nové Město
na Moravě-Mižhirje.
Zahajování prvního školního dne ve školách s výukou českého jazyka
- Hejtman Kraje Vysočina předal dárky žákům prvních tříd v základní škole I.-III. stupně
v Lazeščyně, Rachivský okres – jedná o školu, kde byl realizován první projekt před 10
let, když spolupráce začínala.
Projekty v hospodářském sektoru
- Dne 29. 9. 2017 byla podepsána oficiální smlouva mezi Krajskou hospodářskou komorou
a Hospodářskou komorou Zakarpatské oblasti Ukrajiny.
- Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina nabídla studentům vybraných oborů
Užhorodské univerzity uhrazení odborných stáží ve firmách v Kraji Vysočina.
Spolupráce mezi organizacemi
Spolupráce mezi Užhorodskou univerzitou a Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě.
Spolupráce mezi příspěvkovými organizacemi v sociální oblasti.
Spolupráce mezi dětskými domovy.
Výměna zkušeností mezi zástupci hasičských záchranných sborů obou regionů.
Výměna zkušeností mezi zástupci policie obou regionů.
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Spolupráce studentů a profesorského sboru Akademie uměleckých sklářů a
Uměleckoprůmyslové akademie Světlá nad Sázavou.
Spolupráce studentů a pedagogického sboru Institutu slovanských studii v Rivné a
Gymnázia Ledeč nad Sázavou.

Spolupráce 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, tj. www.fondviza.cz.
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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E. Spolupráce Kraje Vysočina s MINSKOU OBLASTÍ
V dubnu 2014 navštívila Kraj Vysočina delegace z Minské oblasti Běloruska (o této skutečnosti
informoval hejtman Kraje Vysočina na zasedání ZK v červnu 2014). Na základě výsledků této
návštěvy, dále také na základě doporučení ze strany MZV ČR a Velvyslanectví ČR v Bělorusku,
se uskutečnila pracovní cesta zástupců Kraje Vysočina do Minské oblasti v termínu 22. až 25. 7.
2014. Na základě pověření pana hejtmana se výše uvedené cesty účastnily tyto osoby:
- Miroslav Houška, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina,
- Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina,
- Kateřina Svobodová, vedoucí kanceláře hejtmana, koordinátorka spolupráce.
Cílem přípravné pracovní cesty bylo zejména:
- informativní setkání k možnostem hospodářské spolupráce (jednání se zástupci
hospodářské komory nebo obdobných institucí, návštěva podniků)
- získání informací o fungování veřejného sektoru v Bělorusku, především systému
školství a zdravotnictví v Bělorusku
- příprava podzimního setkání zástupců obou regionů na nejvyšší úrovni s předpokladem
formálního potvrzení navázání spolupráce (podpis memoranda o spolupráci) – v případě,
že bude k takovému kroku mandát od Zastupitelstva Kraje Vysočina),
- diskuse a příprava obsahu a textu memoranda o spolupráci.
Zápis z výše uvedené pracovní cesty byl pro informaci rozeslán formou e-mailu všem členům
Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 5/2014 dne 9. 9. 2014 rozhodlo uzavřít
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina (Česká republika) a Minskou oblastí
(Bělorusko) – usnesení č. 0370/05/2014/ZK.
Obsahem Memoranda o spolupráce je:
- prohloubení dobrých vztahů, rozvoj dlouhodobých a vzájemně výhodných kontaktů mezi
oběma stranami.
- součinnost při navazování kontaktů mezi hospodářskými subjekty Minské oblasti
Běloruské republiky a Krajem Vysočina České republiky za účelem stimulace vzájemně
výhodné spolupráce, se zvláštním důrazem na otázky výrobní kooperace a zakládání
společných podniků.
- podpora hospodářským subjektům provádějícím hospodářskou spolupráci nejrůznější
formou, mimo jiné vývojem a realizací společných účelových programů a projektů,
rozvojem investiční spolupráce, konáním veletržních a výstavních akcí.
- výměna informací v otázkách podnikání, zahraničních investic a dalších otázkách
společného zájmu.
- podpora příznivých podmínek
pro uskutečňování obchodně hospodářské
a vědeckotechnické spolupráce hospodářských subjektů.
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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.),
- výměna zkušeností v oblasti energetiky,
- spolupráce v oblasti kultury.
Dne 26. 9. 2014 bylo v Minsku podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina
(Česká republika) a Minskou oblastí (Bělorusko). K tomuto došlo při setkání nejvyšších
představitelů obou regionů: Semjon Borisovič Šapiro, předseda Minského oblastního výkonného
výboru, a Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Podpisu Memoranda se osobně účastnili také
oba velvyslanci: Milan Ekert, velvyslanec České republiky v Bělorusku, a Vasilij Michajlovič
Markovič, velvyslanec Běloruska v České republice.
Kraj Vysočina byl při této pracovní cestě zastoupený panem hejtmanem Jiřím Běhounkem, členy
Zastupitelstva Kraje Vysočina Janem Slámečkou a Miroslavem Houškou, a ředitelem Krajského
úřadu Kraje Vysočina Zdeňkem Kadlecem.
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.
Partnerství s Minskou oblastí (Bělorusko) bude rozvíjeno především na hospodářském základě.
Jde o rychle se rozvíjející, perspektivní region a o zajímavý trh a zajímavé příležitosti pro naše
podniky. Spolupráce může mít značný přesah a politický význam. Na partnerství participují oba
státy prostřednictvím svých regionálních orgánů i prostřednictvím obou velvyslanectví, vývoj je
sledován a aktivita podporována Ministerstvem zahraničních věcí.
Aktivity v roce 2017:
V lednu 2017 se zúčastnili zástupci z Kraje Vysočina HC Lední medvědi Pelhřimov – mládež
v doprovodu dospělých (celkem 22 osob) - hokejového turnaje pro mládež v partnerském
regionu v Minské oblasti Běloruska.
V termínu 28. – 31. 3. 2017 navštívila Kraj Vysočina delegace z partnerského regionu Minská
oblast Běloruska. Cílem byla výměna zkušenosti v oblasti integrovaného záchranného systému.
Hosté se při své návštěvě měli možnost seznámit s činností Hasičského záchranného sboru,
Krajského ředitelství policie a Zdravotnické záchranné služby. Dále navštívili Jadernou
elektrárnu Dukovany, seznámili se s činnosti Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina, a
zúčastnili se taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému s názvem „AMOK –
útok šíleného střelce“, jehož hlavním smyslem bylo procvičit spolupráci a zásah složek
Integrovaného záchranného systému v podmínkách mimořádné události.
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Kraj Vysočina jako každoročně podpořil tábor pro běloruské děti, který se koná v Kletečné
u Humpolce, a to ve spolupráci s firmou Agrostroj Pelhřimov. Děti v rámci svého programu také
navštívily sídlo Kraje Vysočina, kde měly možnost zhlédnout prezentaci o činnosti Kraje
Vysočina a prohlédnout si prostory úřadu.
V termínu od 20. do 23. 6. 2017 proběhl již opakovaně úspěšný projekt odborných
zdravotnických stáží běloruských odborníků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných Krajem
Vysočina, a také ve spolupráci s firmou MEDIN.
V rámci programu se běloruští lékaři zúčastnili také cvičení všech složek integrovaného
záchranného systému na téma „železniční neštěstí“. Cvičení se odehrávalo v obci Sázava.
Zde měli možnost vidět fungování integrovaného záchranného systému v praxi.
V termínu 19. – 27. 8. 2017 se uskutečnil druhý ročník hokejového kempu pro děti z Minské
oblasti Běloruské republiky v Kraji Vysočina. Tento projekt byl organizačně realizován ve
spolupráci s HC Lední medvědi – muži s. r. o., Pelhřimov.
Hokejový kemp byl pořádaný ve městě Pelhřimov, v areálu zimního stadionu, v programu měli
mladí hokejisté také utkání na stadionu v Jihlavě a prohlídku zajímavých míst Kraje Vysočina.
Za běloruskou stranu se tohoto kempu zúčastnilo celkem 27 osob, z toho 22 hráčů (čtyři
kompletní pětice + brankáři), z toho: 12 útočníků, 8 obránců, 2 brankáři, 3 dospělí členové
doprovodu, např. vedoucí družstva + trenér + pomocník pro organizaci a dozor, 2 řidiči autobusu
Nad rámec standardní organizace hokejového kempu se organizátor – hostitelský klub HC Lední
medvědi Pelhřimov v dohodě s dalšími kluby rozhodl uspořádat o víkendu 25. - 27. 8.
mezinárodní mládežnický hokejový turnaj.
V druhé polovině roku 2017 došlo ke změně na pozici předsedy výkonného výboru Minské
oblasti. Pan Semjon Borisovič Šapiro odešel do funkce předsedy hokejového svazu Běloruské
republiky. Na jeho pozici byl jmenován pan Anatolij, Michajlovič Isačenko. Jménem hejtmana
Kraje Vysočina byla oběma pánům zaslána srdečná gratulace ke jmenování do funkcí.

Plány konkrétních projektů spolupráce Kraje Vysočina a Minské oblasti na rok 2018:
-

-

-

Pozvání předsedy Minského oblastního výkonného výboru na návštěvu Kraje Vysočina.
Pokračování v intenzivní podpoře hospodářské spolupráce, včetně pomoci se
zprostředkováním kontaktů a informací jako doposud, uspořádání další podnikatelské
mise, podpora činnosti česko-běloruské obchodní spolupráce.
Spolupráce v oblasti zdravotnictví – pokračovat v předávání a výměně zkušeností,
zorganizování konkrétních stáží běloruských lékařů ve zdravotnických zařízeních Kraje
Vysočina (ve spolupráci s firmou MEDIN). Rozšířit tuto aktivitu o odborné stáže středního
zdravotnického personálu (zdravotních sester) – a to opět ve spolupráci s firmou MEDIN.
Rozvinutí a intenzivní výměna zkušeností a spolupráce v oblasti integrovaného
záchranného systému, včetně konkrétních výměnných návštěv v oblasti policie a hasičů.
Pozvání zástupců běloruské strany na Mezinárodní kynologický šampionát Policie, který
se uskuteční v květnu 2018 na Vysočině.
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-

-

Spolupráce s Katedrou bohemistiky v Minské oblasti – zasílání českých časopisů a knih,
v rámci jazykové praxe pozvání bohemistů na dvě akce na Vysočinu: Letní žurnalistická
škola a Podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě.
Spolupráce v oblasti školství, mládeže a sportu - týdenní hokejová škola pro mladé
běloruské hokejisty - uskuteční se v srpnu 2018 na Vysočině.
Spolupráce v oblasti zemědělství - pozvání běloruských odborníků na významnou akci
„Bramborářské dny na Vysočině“ – říjen 2018.
Příprava témat a projektů v oblasti kultury a cestovního ruchu, včetně organizace
famtripu pro cestovní kanceláře (podpora cestovního ruchu).

Kraj Vysočina aktivně a intenzivně spolupracuje s diplomatickými zastoupeními v České
republice (Velvyslanectví Běloruska v Praze) i Bělorusku (Velvyslanectví ČR v Minsku).
Zpracovala: Kateřina Svobodová, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení kanceláře hejtmana,
tel.: 564 602 152.
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F. Spolupráce Kraje Vysočina s PROVINCIÍ HUBEI
Memorandum o spolupráci mezi Krajem Vysočina a čínskou provincií Hubei bylo podepsáno
31. října 2014. Prioritou ve spolupráci obou regionů je především podpora podnikání, oblast
zdravotnictví, energetiky a zemědělství.
Návštěva z města Xiangyang
Dne 13. dubna 2017 přijali zástupci Kraje Vysočina v čele s náměstkem hejtmana Pavlem
Pacalem návštěvu z města Xiangyang. Představitelé obou regionů jednali zejména o spolupráci
v oblasti průmyslu a zemědělství. Za prioritní pokládají především automobilový průmysl, výrobu
ultralehkých letadel a zpracování zemědělských produktů. Jednání se zúčastnil i tehdejší
předseda Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Jaroslav Huňáček.
Podnikatelská návštěva z Hubei
Na začátku července přijal Kraj Vysočina delegaci složenou ze zástupců čínské provincie Hubei
a tamních významných podnikatelů. Během pracovního jednání došlo na prioritní témata
vzájemného partnerství – spolupráce jednotlivých firem, oblast zdravotnictví, energetiky i
zemědělství. Za Kraj Vysočina se pracovního setkání účastnili zástupci kraje, Krajské
hospodářské komory a podnikatelů.
Na základě červencového pracovního jednání se zástupci provincie Hubei probíhají intenzívní
přípravy na stáž MUDr. Petra Vylama z Nemocnice Jihlava v Nemocnici tradiční čínské medicíny
ve Wuhanu. Stáž se opírá o memorandum mezi Nemocnicí Jihlava a Nemocnicí tradiční čínské
medicíny ve Wuhanu a navazuje na stáž dvou čínských lékařů v Nemocnici Jihlava v období září
až prosince roku 2016.
Podle předpokladů, by se stáž MUDr. Petra Vylama měla uskutečnit ve druhé polovině roku
2018.
Sportovní reprezentace na maratonu ve městě Yichang
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal vedl na začátku listopadu delegaci, která se
zúčastnila maratonu ve městě Yichang, druhém největším městě partnerské provincie Hubei.
Tým reprezentující Kraj Vysočina tvořil kromě náměstka Pavla Pacala nevidomý Ondřej Zmeškal
s trasérem Tomášem Nechvátalem a půlmaraton absolvoval také trenér atletů Jiří Března a
triatlonistka Radka Březnová. Sportovce pozval starosta Yichangu při srpnové návštěvě Třebíče.
Zpracoval: Ondřej Rázl, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel.: 564
602 337
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3.

Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu zahájila svoji činnost v lednu roku 2008. V letech 2008–2009
zastoupení fungovalo ve formě stálé, tedy zástupce kraje pobýval v Bruselu trvale.
Důvodem pro založení kanceláře byla především snaha být u zdroje informací o finančních
a dalších možnostech, které Evropská unie nabízí, a dokázat je co nejefektivněji využít. Jedním
z důležitých úkolů bylo též zvýšit povědomí o Kraji Vysočina v EU a více se otevřít spolupráci
s mezinárodními partnery. V tomto směru sehrálo velmi pozitivní roli Předsednictví ČR v Radě
EU v roce 2009, kdy se Vysočina měla možnost prezentovat na řadě úspěšných kulturních akcí
a pracovních setkání.
V listopadu 2009 došlo společně s personálními změnami také ke změně formy stálého
zastoupení na tzv. zastoupení nestálé. Změna formy zastoupení v Bruselu souvisela jak
s tehdejší ekonomickou situací, tak se snahou zefektivnit fungování kanceláře.
Současný model nestálého zastoupení funguje v praxi tak, že zástupce Kraje Vysočina tráví
většinu času v ČR a do Bruselu jezdí přibližně jednou za měsíc plnit zadané úkoly, vyřizovat
aktuální záležitosti, či se zúčastňovat naplánovaných akcí.
Od 1. března 2014 je zástupcem Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála, který současně pracuje na
úseku zahraničních vztahů odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina.
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se celoročně zaměřuje na sběr informací o aktuálním dění
v EU, o činnosti institucí EU a dalších regionů zastoupených v Bruselu. Soustřeďuje
a vyhodnocuje informace o aktuálních vypisovaných výzvách k projektům a o dalších
programech finanční podpory. Zajišťuje jejich distribuci regionálním cílovým skupinám. Získává
a předává samosprávě informace o připravované legislativě EU. Informuje evropské instituce
o pozicích Kraje Vysočina v oblasti regionální politiky. Prezentuje Kraj Vysočina, spolupracuje při
pořádání prezentačních akcí organizovaných společně s dalšími regionálními zastoupeními.
Kancelář slouží k rozvoji spolupráce Kraje Vysočina s dalšími evropskými regiony a významným
způsobem se podílí na vytváření kontaktů s různými subjekty působícími v Bruselu. Monitoruje a
vyhledává partnery pro předkládání evropských projektů. Navazuje kontakty, udržuje je
a spolupracuje s regiony ČR a dalšími regiony EU při prosazování společných zájmů (především
v oblasti regionální politiky EU). Zprostředkovává výměnu zkušeností, poskytuje servis
regionálním i komunálním politikům z Kraje Vysočina a pracovníkům krajského úřadu při jejich
jednáních v Bruselu, zajišťuje zázemí pro jednání. Zabezpečuje technickou a administrativní
pomoc dalším regionálním subjektům z Kraje Vysočina.
Významná je spolupráce se zastoupením partnerského regionu Dolní Rakousko, s jehož
kanceláří zastoupení Kraje Vysočina sousedí. V roce 2016 byla společnou aktivitou koordinace
připojení českých krajů ke společné iniciativě regionů EU s názvem „Silná obnovená regionální
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politika pro všechny regiony po roce 2020“. Signatáři výzvy mají za cíl podporu a větší zapojení
regionů při formování regionální politiky po roce 2020. V roce 2017 tato spolupráce pokračovala
navazujícími aktivitami.
V roce 2017 probíhala také další kontinuální spolupráce s poslancem EP Pavlem Pocem, s nímž
Kraj Vysočina jednal o možnostech podpory investičních projektů z různých evropských
programů.
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu se nachází v blízkosti evropských institucí na adrese Rue du
Commerce 20/22, 1000 Brusel.
Mezi hlavní aktivity v roce 2017 patřily:
Pracovní stáže pro studenty vysokých škol v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu:
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu nabízí pracovní stáže v kanceláři Kraje Vysočina v
Bruselu. Stáže jsou obvykle tříměsíční, hrazené z evropského programu Erasmus+. V roce 2017
se v Bruselu vystřídaly tři stážistky, dvě studentky Univerzity Karlovy v Praze a jedna z Vysoké
školy polytechnické Jihlava. Stážisté působí v kanceláři v Bruselu trvale a zajišťují tak kontinuitu
zastoupení.
Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu
V rozmezí od 8. do 19. února 2017 se konal pátý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů (MFDF) Jihlava v Bruselu. Ozvěny byly oficiálně zahájeny promítáním v
Evropském parlamentu pod záštitou a za přítomnosti poslance Evropského parlamentu Pavla
Poce a velvyslance ČR v Belgii Jaroslava Kurfürsta, přítomna byla také členka Evropské komise
Věra Jourová. Ozvěny za Kraj Vysočina zahájila náměstkyně hejtmana Jana Fischerová.
Program Ozvěn nabídl v devíti promítacích večerech šestnáct filmů z programu posledního
ročníku MFDF s důrazem na výrazné tituly ze všech hlavních soutěžních sekcí. Ozvěny
organizují Kraj Vysočina a MFDF ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava, Českým
centrem v Bruselu a bruselským kinem Nova.
Prezentace Kraje Vysočina odborníkům v jaderné energetice
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu prezentovalo dne 23. března 2017 Kraj Vysočina na
jednání pořádaném agenturou pro jadernou energetiku Foratom. Jednání bylo určené mj.
zástupcům firem a výzkumu v oblasti energetiky. V rámci setkání bylo představeno také
stanovisko Kraje Vysočina k Jaderné elektrárně Dukovany.
Exkurze studentů Gymnázia Jihlava a Katedralskole Aalborg do Bruselu
Ve dnech od 10. do 12 dubna 2017 patnáct gymnazistů z Jihlavy a jedenáct studentů
z dánského města Aalborg navštívilo spolu s pedagogy Brusel. Exkurze se konala v Rámci
spolupráce mezi Gymnáziem Jihlava a Katedralskole Aalborg za podpory Kraje Vysočina, který
zajistil organizaci a hradil na základě rozhodnutí rady kraje studentům Gymnázia Jihlava cestu.
Účastníky tvořili zástupci školních parlamentů obou škol. Celý program probíhal v angličtině.
Program připravili zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála a stážistka Bohdana Kyrlyk.
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Po aktivním zapojení studentů do programu v Evropském parlamentu (simulační hra na
rozhodování parlamentu a beseda s europoslanci Pavlem Pocem a Christel Schaldemose)
následoval poznávací program představující zajímavosti Bruselu a společná diskuse o další
spolupráci škol a školních parlamentů.
Den otevřených dveří v evropských institucích
Dne 6. května 2017 proběhla v Bruselu jako součást Dne Evropy akce, v rámci které se otevřely
instituce EU veřejnosti. V institucích probíhaly prohlídky a další zajímavé aktivity. V budově
Justus Lipsius, která je sídlem Rady EU, se prezentovaly členské státy EU. Česká republika zde
měla také svůj stánek, jehož součástí byla i prezentace Kraje Vysočina.
Akce 28 na talíři
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na organizaci akce s názvem 28 na talíři. Dne
7. června 2017 představovaly členské země EU na esplanádě Evropského parlamentu své
kulinářské zajímavosti. Českou prezentaci mezi sebe rozdělily jednotlivé kraje. Kraj Vysočina
měl možnost představit své gastronomické produkty i turistické zajímavosti.
Czech Street Party 2017 v Bruselu
Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se podílelo na přípravě a organizaci tradiční Czech Street
Party, která proběhla již podesáté dne 16. června 2017 v ulici Rue Caroly v Bruselu a kde Kraj
Vysočina prezentoval regionální potraviny, propagační materiály a zval k návštěvě Vysočiny.
Jedná se o jednu z největších českých akcí v zahraničí. Vystoupení hudebních skupin a
atmosféra akce přitahují početné publikum. Akci letos spolupořádalo Stálé zastoupení ČR při
EU, pět českých krajů, hlavní město Praha, statutární město Brno, Mendelova univerzita Brno,
České centrum v Bruselu, CzechTourism a další partneři. Akce se zúčastnil náměstek hejtmana
Pavel Pacal, který svoji cestu spojil s několika pracovními jednáními ve věci kohezní politiky.
Evropský týden regionů a měst v Bruselu
V Bruselu se ve dnech 9. – 12. října 2017 konal 15. ročník Evropského týdne regionů a měst. Do
Bruselu přijelo na šest tisíc reprezentantů regionů, měst, výzkumných institucí i byznysu, aby na
přibližně 130 seminářích sdíleli své zkušenosti a domlouvali projektová partnerství. Kraj
Vysočina se na letošním ročníku představil na workshopu na téma oběhového hospodářství,
který byl spoluorganizován s regiony z Polska, Slovinska, Španělska a Portugalska. Semináře k
oběhovému hospodářství se účastnil také náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.
Zkušenosti Energetické agentury Vysočiny (EAV) a návrhy na možnosti mezinárodní spolupráce
prezentovala Martina Kuchařová, projektová manažerka EAV, která se po představení agentury
účastnila debaty s ostatními řečníky.
Výstava pro národní místnost ČR v budově Evropské rady
Po domluvě se Stálým zastoupením ČR při EU došlo k instalaci stálé prezentace Kraje Vysočina
v národní místnosti ČR v nové budově Europa, která slouží Evropské radě a Radě EU. Šest
fotografických obrazů vyzdobilo předsíň místností, kde členové vlády organizují různé přípravné
schůzky před hlavním jednáním. Místnost využívají také velvyslanci/stálí zástupci ČR ve
výborech Rady.
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Koordinace aktivit v rámci členství Kraje Vysočina ve sdružení Evropských regionálních a
lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči Euregha
V průběhu roku 2017 koordinovala kancelář aktivity v rámci členství Kraje Vysočina v organizaci
Euregha. Zástupci odboru zdravotnictví Kraje Vysočina byli pravidelně informováni o aktivitách
členů sdružení a obdrželi několik nabídek na uskutečnění společných projektů – ke konkrétnímu
projektovému zapojení však nedošlo. Existuje výhled pro možné zapojení v roce 2018 do
projektu týkajícího se paliativní péče.
Zpracoval: 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
Kraj Vysočina je od roku 2012 členem Evropského regionu Dunaj-Vltava (dále jen „ERDV“).
Dalšími členy ERDV jsou Jihočeský a Plzeňský kraj, Dolní Rakousko a Horní Rakousko
a bavorské regiony Horní Falc a Dolní Bavorsko.
V rámci rotujícího předsednictví 7 partnerských regionů předsedal v roce 2017 Evropskému
regionu Dunaj Vltava region Dolní Bavorsko. Na základě usnesení politického grémia ERDV
bylo tématem bavorského předsednictví a tzv. high-light tématem směrem k široké veřejnosti
zvoleno téma „Jazyková ofenzíva“, tzn. podpora výuky jazyka sousedů (NJ-ČJ).
V rámci realizace tématu „Jazykové ofenzívy“ byla připravena řada opatření jako např.:
- Konference s názvem "Evropský region Dunaj-Vltava jako atraktivní region v oblasti
vzdělávání" (leden 2017) – Dunajská univerzita v Křemži, Dolní Rakousko
- Stipendijní program pro studenty vysokých škol na území ERDV – dodatečné stipendium
na zahraniční pobyt v rámci ERASMUS + na jiné VŠ/univerzitě na území ERDV
- Hospitační program – podpora pedagogů cizích jazyků se zaměřením
na germanistiku/bohemistiku na hospitační stáže na území ERDV
- aktivity v rámci Evropského dne jazyků (26. 9. 2017) - akce propagující výuku NJ/ČJ v
jednotlivých partnerských regionech – připraveny tematické propagační materiály
(Stručný průvodce jazykem (NJ/ČJ), dvojjazyčné vystřihovánky, dvojjazyčná pexesa, CZDE kapesní slovník)
- Jazyková konference v Bavorské Železné Rudě (5. 10. 2017) – prezentace úspěšné
spolupráce v rakousko-česko-bavorském příhraničí, součástí veletrh vzdělávacích
institucí se zaměřením na mladé lidi, jazyk a kulturu sousední země
- Kontaktní seminář pro SŠ z ERDV – síťování škol, prezentace možností přeshraniční
spolupráce škol v ERDV a jejich financování – 7. 11. 2017, Freistadt (AT)
Stejně jako v předchozích letech lze i nadále spatřovat těžiště práce ERDV v činnosti
7 znalostních platforem (zkr.: Věda a výzkum, Vysoké školy, Spolupráce firem a vytváření
klastrů, Trh práce, Doprava, Cestovní ruch, Energetika) v rámci nichž vzniká řada zajímavých
projektů spolufinancovaných především z programů Evropské územní spolupráce.
V roce 2017 platformy kromě pravidelných setkání expertů spolupracovaly na organizaci
a realizaci řady odborných mezinárodních akcí a na vydání několika publikací, jako např.:
- druhá aktualizace brožury „Průvodce vysokými školami ERDV“
- 7 videospotů mapujících nabídku vysokých škol v jednotlivých regionech ERDV http://www.evropskyregion.cz/galerie/fotografie/videa-9.html
- 2x studijní cesta vysokoškolských studentů po ERDV
- brožura „ERDV – Místo pro zdraví“ http://www.evropskyregion.cz/download/databanka/32_110_cs_edm_tschechisch_webcz
.pdf
- leták „Inovační vouchery v ERDV“ http://www.evropskyregion.cz/download/clanky_cs/1491918533_cs_cz-innovouchers.pdf
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Bavorsko-česká burza firem (září 2017)
Cross Border Award 2017 - http://www.evropskyregion.cz/clanky/predavani-cen-crossborder-award-2017-522.html
3. Bavorsko - český kongres malých a středních podniků (červen 2017)
Den e-mobility v Dolním Rakousku (květen 2017)
Bavorsko-český den pro firmy (duben 2017)
3. Řezenský energetický kongres (březen 2017)
konference " Lehké stavby přeshraničně" (březen 2017)
konference Udržitelný rozvoj – Evropa v reformním čase (březen 2017)
a řada dalších.

Jednotlivé platformy ERDV se prezentovaly na řadě odborných akcí zaměřených na oblast IT,
digitalizaci, průmysl, energetiku, zdravotnictví, dopravu, vzdělávání, trh práce a další. Informace
o těchto akcích jsou pravidelně zprostředkovávány také subjektům z Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina garantuje znalostní platformu Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh (zkr.
Trh práce), v rámci níž:
- experti průběžně připravují a následně realizují projekty v rámci programů EÚS (např.
CP4U, Jasne-online apod.)
- proběhl workshop znalostní platformy -15. 11. 2017, Telč – síťovací setkání a prezentace
nových projektů, za účasti expertů ze sousedního regionu Centrope
- proběhly prezentace na akcích Vysoké školy polytechnické Jihlava - veletrh pracovních
příležitostí JobStart (listopad 2017), konferenci Konkurence ERDV (květen 2017),
Cestovní ruch jako křižovatka poznatků“ (únor 2017)
atd.
Evropský regionu Dunaj-Vltava byl v Kraji Vysočina prezentován na řadě akcí v souvislosti s
propagací výuky NJ:
- Evropský den jazyků – prezentace na ZŠ a SŠ v kraji – září 2017
- „Den s němčinou v Kraji Vysočina“ – 31. 10. 2017, Jihlava,
- Mezinárodní setkání mládeže – 10. – 18. 11. 2017, Jihlava, i na akcích pro širokou
veřejnost:
- Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě – květen 2017
- Klimatour – červen 2017
- Den s Krajem Vysočina – září 2017
a další.
V souvislosti s podporou výuky NJ na Vysočině byla i v roce 2017 spolufinancována ze zdrojů
ERDV výuka NJ za účasti rodilé mluvčí na středních školách v Kraji Vysočina.
Podrobněji je problematika ERDV popsána v samostatném materiálu na jednání Zastupitelstva
Kraje Vysočina, které proběhne 6. 2. 2018.
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Institut regionů Evropy (IRE)
Kraj Vysočina je od roku 2013 členem Institutu evropských regionů. IRE (www.institut-ire.eu) je
neziskovou organizací, která se zabývá spoluprací mezi regiony, městy a korporacemi v Evropě
na aktuálně řešená témata. V současné době je členem 130 regionálních a lokálních subjektů z
21 zemí Evropy. V rámci členství má kraj možnost využívat např. zdarma tiskoviny IRE
(časopis), kde jsou uváděny příklady dobré praxe či aktuální výzvy v rámci EU, účastnit se
zdarma konference evropských regionů a měst, kde jsou každoročně řešena „nejdůležitější“
témata současnosti, v roce 2017 s podtitulem Atraktivní regiony a města pro budoucí generace.
IRE je platformou, kde je možné navázat kontakty a získat informace o možnostech spolupráce
mezi regiony a organizacemi. Členům je poskytován přímý přístup k rozhodnutím a politikám EU
institucí, jsou jim zprostředkovány výsledky mezioborové spolupráce ve výzkumu
a prezentována praxe z mezinárodních sympozií a odborných konferencí.
European Regional and Local Health Authorities (EUREGHA) - neziskové sdružení
Evropských regionálních a lokálních aktérů zodpovědných za zdravotní péči
Dne 18. září 2012 Kraj Vysočina oficiálně vstoupil do neziskového sdružení EUREGHA.
Sdružení EUREGHA tvoří regiony a místní úřady, příp. místní a regionální zdravotnické
a nemocniční organizace, jejichž cílem je usilovat o vzájemnou spolupráci regionů v oblasti
zdravotní péče, upozorňovat instituce Evropské unie na specifické výzvy, kterým regiony čelí a v
neposlední řadě ovlivňovat tvorbu evropské politiky v této oblasti. Roční členský poplatek je ve
výši 5 000 eur. V současné době je členem 16 regionů: Dolní Rakousko, belgické Vlámsko,
Německojazyčné společenství v Belgii, Kraj Vysočina, francouzský region LanguedocRoussillon, italské regiony Benátsko, Emilia-Romagna a Toskánsko, nizozemské Limbursko,
polský region Podlaskie, španělské Katalánsko, švédské regiony Östergötland, Skåne a Västra
Götaland, britský Wales a organizace NHS24 Scotland. Aktivity v rámci EUREGHA za rok 2017
jsou popsány v kapitole 3. Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu.

Zpracovali: Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 546 a Jan Skála, odbor
sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.
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4. Spolupráce s dalšími partnery v zahraničí
Návštěva britské velvyslankyně v sídle Kraje Vysočina
Dne 23. května 2017 zavítala do sídla Kraje Vysočina velvyslankyně Spojeného království Velké
Británie a Severního Irska v Praze Jan Thompson a setkala se s hejtmanem Jiřím Běhounkem.
Paní velvyslankyně dále v průběhu své jednodenní návštěvy v Kraji Vysočina navštívila firmu
Nuvia v Třebíči a Žďár nad Sázavou, kde si prohlédla kostel svatého Jana Nepomuckého a
zámek.
Návštěva španělského velvyslance v Kraji Vysočina
Dne 20. července 2017 navštívil Kraj Vysočina velvyslanec Španělského království v Praze
Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. Na programu bylo přijetí hejtmanem Jiřím Běhounkem
a členy rady kraje v sídle Kraje Vysočina, následovala návštěva Vysoké školy polytechnické
Jihlava a Gymnázia Jihlava, které dlouhodobě spolupracuje s jednou španělskou střední školou
nejen v rámci jazykové výuky. Na slavnostní oběd s panem velvyslancem a panem hejtmanem
přijali pozvání ředitelé dvou firem z Vysočiny, které mají španělské vlastníky. Odpoledne bylo
věnované návštěvě firmy Jihlavan, a. s., která významně obchoduje se španělskými partnery, a
města Telč, kde se pan velvyslanec v doprovodu náměstkyně hejtmana Jany Fischerové setkal
s představiteli města a zakončil návštěvu Kraje Vysočina prohlídkou telčského zámku.
Zástupkyně německého velvyslanectví Christiana Markert navštívila Vysočinu
Především o nedostatku kvalifikovaných pracovních sil a také např. o podpoře technických
oborů na všech stupních škol se hovořilo 18. 7. 2017 v rámci programu zástupkyně německého
velvyslanectví na Vysočině. Spolupráci škol i firem se zahraniční majetkovou účastí kraj
podporuje a jejich zapojení do krajských aktivit hraje důležitou roli. Konkrétní spolupráci střední
technické školy a velkého zaměstnavatele měla možnost paní Markert v praxi vidět ve
společnosti Bosch Diesel Jihlava. Odpolední program byl věnován návštěvě památek UNESCO
v Třebíči.
Evropský kongres lesní pedagogiky
Oddělení vnějších vztahů se podílelo na prezentaci Kraje Vysočina účastníkům Evropského
kongresu lesní pedagogiky. Kongres se konal ve dnech 3. – 6. října 2017 v Milovech
u Sněžného a organizoval jej Ústav pro hospodářskou úpravu lesů ve spolupráci s OŽPZ KrÚ
Kraje Vysočina. Účastníci přijeli z 16 evropských států. Oddělení vnějších vztahů zajistilo také
část exkurze pro účastníky do Žďáru nad Sázavou a Starého Ranska.
Pracovní návštěva čínské provincie Heilongjiang
Náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal absolvoval na konci září pracovní cestu do
čínské provincie Heilongjiang. V rámci programu jednal s viceguvernérkou provincie Jia Yumei.
Spolu s předsedou Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina Ing. Richardem Horkým se
zúčastnil konference 7. fórum pro rozvoj průmyslu obnovitelných zdrojů v Číně.
Zpracovali: Jan Skála, tel. 564 602 367, a Jiří Wiche, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení
vnějších vztahů, tel. 564 602 338
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Spolupráce s Finskem
Mezinárodní sportovní škola 2017: Ve dnech 22. až 29. července 2017 se v Jihlavě konal třetí
ročník rozšířeného projektu se sportovním zaměřením - Mezinárodní sportovní škola (ISS). Na
mezinárodním projektu ISS spolupracuje Kraj Vysočina s finskou oblastí Tampere. ISS je
složena ze dvou sportovních aktivit, Mezinárodní hokejové školy – IIHS (7. ročník) a
Mezinárodní florbalové školy – IFS (3. ročník). Liché ročníky jsou pořádány na Vysočině a sudé
v regionu Tampere. Mezinárodní sportovní školy 2017 se z Kraje Vysočina na základě výběru
trenérů zúčastnilo celkem 38 hráčů ročníku 2004 a mladších. Krajskou výpravu mladých
sportovců zajišťovalo 20 členů z řad trenérů, realizačního týmu a zdravotní služby. Po sportovní
stránce se každoročně zvyšuje kvalita programu a vzájemné propojení tréninkových trendů
jednotlivých stran pomáhá mladým hráčům lépe zvládat složité herní situace. Komunikační jazyk
je angličtina. Akce byla velmi dobře zorganizována nejen na sportovištích, ale program
zahrnoval i poznávací exkurze po Kraji Vysočina. Bylo navrženo vzájemné jednání o rozšíření
ISS 2018 o další sport, kterým by měl být fotbal.
Spolupráce mezi středními školami Kraje Vysočina a města Tampere: V návaznosti
na předchozí projekty ve středoškolském vzdělávání mezi Krajem Vysočina a městem Tampere
probíhala i v roce 2017 spolupráce středních škol z obou regionů podporovaná z programu
Erasmus +.
Zpracoval: Jan Skála, odbor sekretariátu hejtmana, oddělení vnějších vztahů, tel. 564 602 367.;
Milan Kastner, odbor školství mládeže a sportu, tel. 564 602 971.

Aktivity odboru informatiky
Projekt mezinárodní spolupráce: NIX-ZD.CZ – financováno z programu CEF
Předmětem projektu NIX-ZD.CZ je vybudování Národního kontaktního místa (brány) pro eHealth
pro Českou republiku a zapojení České republiky do celoevropského mechanismu výměny
zdravotnických dat pro službu pacientský souhrn (patient summary) jako země přijímající i
poskytující.
Partneři za ČR:
- Kraj Vysočina – koordinátor projektu pro ČR
- Ministerstvo zdravotnictví ČR
- Nemocnice Jihlava
- Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
Jedná se o celoevropskou aktivitu, na které se podílí většina členských států EU.
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Spolupráce s Čínskou republikou (Tchaj-wan), resp. Tchajpejskou hospodářskou a kulturní
kanceláří v Praze přinesla několik konkrétních výsledků:
- Spuštění městského průvodcovského systému na bázi technologie iBeacon ve Žďáru
nad Sázavou. Projekt byl spuštěn v červnu 2017 pro veřejnost, v současné době má
kolem 3000 uživatelů, zejména zahraničních turistů.
- Realizace chytrého systému LED osvětlení v Nemocnici Pelhřimov ve spolupráci
s Institutem pro informační průmysl. Projekt dokončen v prosinci 2017.
- Realizována studijní cesta pro 8 studentů a jednoho učitele na Tchaj-wan v prosinci
2017. Studijní cesta je připravena k tématu elektromobility, účastnili se vybraní studenti
středních průmyslových škol Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Navštívili
výzkumná pracoviště, privátní technologické společnosti i dopravní podniky využívající
elektromobily v různých formách. Cestu sponzorovali: Tchajpejská hospodářská a
kulturní kancelář v Praze, Krajská hospodářská komora Kraje Vysočina, Tatung CZ s.r.o.
- Realizována pracovní stáž na Tchaj-wan v oblasti ICT – seminář eGovernment, kterých
se zúčastnil pan zastupitel kraje Ing. Jiří Pokorný.
- Zajištění samostatné sekce pro prezentaci tchaj-wanských ICT firem a řešení na
konferenci ISSS 2017.
Zpracoval: Václav Jáchim, odbor informatiky, tel.: 564 602 346.
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