Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Svobodný stát Sasko
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Spolková republika
Německo

Svobodný stát Sasko
Centrum regionu:
Drážďany
(město)
05. 02. 2007 Společné prohlášení o spolupráci

Podepsaná smlouva, dohoda:

20. 2. 2013 Společné prohlášení o spolupráci
25. 11. 2015 Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných
služeb

Územní statistická jednotka NUTS:

NUTS 1

Vrcholný politický orgán:

Vláda spolkové země, v čele ministerský předseda Stanislaw Tillich

Základní oblasti spolupráce:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cestovní ruch
Hospodářství
Dopravní infrastruktura
Veřejná doprava
Zemědělství a lesnictví
Rozvoj venkova
Životní prostředí
Zdravotnictví a sociální věci, záchranářství
Kultura, sport
Územní plánování

Specifické oblasti spolupráce:

•

Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi ČR
a Svobodným státem Sasko (různé projekty)
Program na podporu příhraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 (různé projekty)
Česko – saská pracovní skupina pro územní rozvoj
Česko – saská pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci
Rámcová smlouva mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby (uzavřená 4. 4. 2013)
Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor strategie přípravy a realizace projektů
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor kultury a památkové péče
Odbor regionálního rozvoje
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odbor zdravotnictví

•
•
•
•
Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
•
spolupracující na regionálním partnerství •
•
•
•
•
•
•
•
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Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

•
•

Navrhovaná frekvence oficiálních
návštěv

Dle aktuální potřeby, min. 1x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Michaela Tobiášová

Odbor/oddělení:

Kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Euroregion Labe
Euroregion Krušnohoří

475 657 737

Tel.:
Aktivity za období r. 2011 - 2016:

E-mail:

tobiasova.m@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
• 20. 02. 2013 podpis Společného prohlášení o spolupráci mezi
Ústeckým krajem a Zemským ředitelstvím Saska zastoupeným
prezidentem Gökelmannem.
• 09/2013 Účast hejtmana ÚK na Dni Saska
• Dne 13. 3. 2014 jednání na Ministerstvu sociálních věcí
Svobodného státu Sasko za účasti předsedy výboru pro
zdravotnictví a sociální věci Pavla Csonky a předsedy KRS ÚK
Aloise Malého.
• Dne 7. 4. 2014 proběhlo jednání hejtmana ÚK s Generální
konzulkou ČR v Drážďanech.
• Dne 11. 7. 2014 hejtman ÚK navštívil generální konzulku
v Drážďanech paní Krejčíkovou a dne 18. 7. se zúčastnil recepce
k ukončení působení ve funkci této generální konzulky.
• 15. 7. 2014 setkání zástupce Saského státního ministerstva pro
sociální záležitosti a na ochranu spotřebitelů a Svazu seniorů
Saska s vedením KRS ÚK a zástupci ÚK pro sociální záležitosti za
účelem rozvoje příhraniční spolupráce seniorských klubů.
• Dne 11. 9. 2014 proběhlo zasedání Česko-saské mezivládní
pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci v Ústí nad Labem.
• Dne 14. 10. 2014 navštívil hejtman prezidenta Zemského ředitelství
Drážďany.
• Dne 23. 10. 2014 se zástupce ÚK zúčastnil slavnostního zahájení
Dnů česko-německé kultury v Drážďanech a v Ústí nad Labem.
• Dne 23. 4. 2015 proběhlo jednání mezi zástupci Zemského
ředitelství Sasko a krajského úřadu ohledně navazujícího programu
v rámci Cíle 3 na ochranu před katastrofami.
•
Dne 15. 5. 2015 navštívil hejtmana ÚK generální konzul ČR
v Drážďanech.
•

•

V červenci 2015 se HÚK v Bonnu zúčastnil zasedání světového
výboru UNESCO na podporu nominace Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví
UNESCO.
Dne 24. 9. 2015 Komise pro zahraniční vztahy RÚK navštívila
gymnázium F. Schillera v Pirně.
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•

Dne 29. 10. 2015 se HÚK zúčastnil zahájení Dnů česko-německé
kultury v Drážďanech.
• Dne 25. 11. 2015 se HÚK zúčastnil slavnostního podpisu
společného ujednání ZZS Ústeckého, Karlovarského a Libereckého
kraje se Svobodným státem Sasko.
• Dne 20. 4. 2016 navštívila Ústecký kraj německá delegace v čele s
prezidentem
Zemského
ředitelství
Sasko
Dietrichem
Gökelmannem.
• Dne 12. 5. 2016 proběhlo setkání hejtmana Ústeckého kraje s
prezidentkou Průmyslové a obchodní komory v Halle-Dessau paní
Carolou Schaar.
• Dne 31. 8. 2016 na pozvání prezidenta Zemského ředitelství Sasko
pana Dietricha Gökelmanna navštívila delegace ÚK v čele
s hejtmanem ÚK Sasko.
• Ve dnech 27. 10. – 13. 11. 2016 proběhly Dny česko-německé
kultury v Ústí nad Labem a Drážďanech za účasti zástupců
Ústeckého kraje.
• Dne 29. 11. 2016 se hejtman Ústeckého kraje zúčastnil konference
k projektu „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti
zdravotnických záchranných služeb" v Drážďanech.
• Dne 29. 11. 2016 se hejtman ÚK společně s generálním konzulem
ČR v Drážďanech a ředitelem ZZS ÚK Iljou Deylem aktivně
zúčastnili zahajovací konference k mezinárodnímu projektu
Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti
zdravotnických záchranných služeb.
Odbor SMT KÚÚK
• Realizace společných projektů v oblasti školství:
 Životní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o.
(realizátor Christlich-Sociales bildungswerk Sachsen e.V.,
Eisenstrasse 7,D - 09456 Mildenau, za ÚK SPŠ a OA Kadaň, p.o.,
v roce 2009);
 Vzdělání a praxe pro evropský pracovní trh
(odborné stáže žáků v partnerské škole v SRN-Sasku, za ÚK SOŠ
a SOU Louny, v roce 2009);
 Přeshraniční praxe v moderní zemědělské výrobě
(realizátor Landschaftspflegeverband Sächsische, za ÚK SŠZe ZA
E.A.Komerse, Děčín Libverda, v roce 2010);
 Odborná praxe žáků v Sasku pro obory Strojírenství
(realizátor nebyl uveden, za ÚK SOŠ a SOU, v roce 2011);
 Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek
(realizátor Dr. Hirsch Akademie, Pirna, za ÚK OA Ústí n. L., v roce
2011);
 Bezpečná cesta/Sicheres Reisen
(realizátor Střední škola technická, Most, v roce 2013);
 Aquamundi
(realizátor Umweltzentrum Dresden e.V, za ÚK Gymnázium,
Teplice, od roku 2012 – 2014);
 Zahraniční praxe pro mladé zemědělce
(realizátor Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína
Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, v roce 2013);
 Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného
státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního

3

dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu
Friedricha Schillera v Pirně. V rámci tohoto projektu se odbor SMT
účastní přijímacího řízení, které organizuje Gymnázium Děčín,
příspěvková organizace. Členové Výboru pro výchovu, vzdělávání a
zaměstnanost ZÚK a hejtman ZÚK uskutečnili 14. 10. 2013
návštěvu gymnázia v Pirně.
 12. 11. 2014 navštívili Ing. Dagmar Waicová, předsedkyně výboru
pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost Ústeckého kraje a PaedDr.
Mgr. Jan Kobliha, zástupce odboru SMT Gymnázium Friedricha
Schillera v Pirně. Cílem návštěvy byla příprava průběhu přijímacích
zkoušek českých žáků do binacionálního projektu vzdělávání v této
škole.
 V roce 2015 pokračování aktivit v rámci Ujednání mezi
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a
Státním ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o
spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného českoněmeckého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v
Pirně.
 2015 leden: účast zástupců OSMT na exkurzi pořádanou MŠMT do
Drážďan na téma duální systém vzdělávání; únor: účast zástupce
OSMT PaedDr. Mgr. Jan Koblihy na dni otevřených dveří na
Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.; září: zajištění (překlad)
výjezdu komise pro zahraniční vztahy RUK do Gymnázia Friedricha
Schillera v Pirně; říjen: výjezd pracovníka OSMT do Drážďan spolu
s ředitelem krajské pobočky ÚP.
Odbor SPRP KÚÚK
 Projekt NOVÁ KVALITA Od roku 2013 probíhá udržitelnost
projektu, zejména formou propagace regionu Krušných hor na webu
krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány informace o
aktualitách a akcích na české i saské straně.
 Projekt VODAMIN Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu –
společně s německými partnery byla zpracována druhá zpráva o
udržitelnosti.
 Po ukončení projektu Vodamin byla znovu navázána spolupráce
s německým partnerem na novém projektu Vita – min.
Projekt Vita-min
 2014–2015 společná příprava projektu Vita-Min. Proběhla 3
přípravná jednání s lead partnerem (Saské zemské ministerstvo
životního prostředí, zemědělství a geologie) a projektovým
partnerem (město Oelsnitz v Krušnohoří)
 Leden 2016 – podána projektová žádost do Programu Cíl 2 SaskoČR, schváleno a realizováno od července 2016. Proběhlo úvodní
setkání projektových partnerů.
 Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí: příhraničí
Od roku 2014 probíhá udržitelnost projektu – společně byla
zpracována druhá zpráva o udržitelnosti. I nadále byla šířena
vzniklá dvojjazyčná odborná brožura a dvojjazyčné DVD „Příklady
dobré praxe úspěšných aktivit výzkumu a vývoje”. Výstupy projektu
byly použity při založení Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.
v roce 2015. Jedná se zejména o dokument Koncept Inovačního
centra Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen
webový portál www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální
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webová stránka Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s.
Odbor ZPZ KÚÚK
•

•

•

•

Spolupráce na projektu „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv.
Šebestiána a Satzung – I. etapa“ v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3.
Projekt byl ukončen v dubnu 2012. Byla odevzdána dokončená
projektová dokumentace k revitalizačním opatřením a uskutečněna
závěrečná konference k projektu. V rámci projektu byly dále
zrealizovány následující aktivity: setkání širších pracovních skupin,
v rámci nichž byla předjednána následná etapa s Povodím Ohře,
státní podnik a Lesy ČR, s. p.; realizace veřejných zakázek na
laserscan území, přírodovědné průzkumy, hydrologický monitoring
a na projektovou dokumentaci k revitalizačním opatřením, výměny
personálu, pracovní setkání projektových partnerů, příprava výstavy
k projektu a veškerá administrativa související.
Druhá etapa projektu nazvaná „Revitalizace rašelinišť mezi Horou
Sv. Šebestiána a Satzung – realizační fáze“ přímo navázala
realizací konkrétních revitalizačních opatření na německé i české
straně. Hlavní projektový partner na české straně (Lesy ČR, s. p.)
zajistil provedení revitalizačních opatření na vybraném rašeliništi.
Ústecký kraj jako partner zajistil pokračování monitoringu v
hydrologických parametrech (zaklesnutí hladiny podzemní vody,
kvantita a kvalita odtékajících vod) a sledování bioty (algologie,
mykologie, vybrané druhy živočichů a vegetace). V září 2014 se
v Chomutově konala závěrečná konference.
Projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a
Satzung – realizační fáze“ byl ukončen k 31. 12. 2014. Nyní probíhá
období udržitelnosti projektu, která končí v březnu 2020.
V roce 2015 probíhala příprava další etapy revitalizace rašelinišť.
Uskutečnilo se několik kooperačních jednání mezi partnery. Náplní
setkání byla příprava obsahu projektu, harmonogram a příprava
rozpočtu. Nový projekt naváže na úspěšně ukončený projekt
„Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung –
realizační fáze“. Pracovní název nového projektu je „Moorevital
2018“.

•

V roce 2016 byla podána žádost o dotaci do programu SN-CZ 2014
– 2020 na projekt „Moorevital 2018 – pokračování ochrany rašelinišť
v Krušných horách“.

•

V roce 2016 pokračovala jednání k dalšímu projektu ochrany
rašelinišť, jehož předmětem je ochrana tetřívka obecného s názvem
„Revitalizace rašelinišť a management biotopu tetřívka obecného ve
východním Krušnohoří“. Projektovým územím na české straně je
Cínovec, projektovými partnery je TUD, Lesy ČR, Sachsenforst a
národní park Saské Švýcarsko

•

V roce 2016 byla zahájena ve spolupráci s odborem RR realizace
projektu „OdCom – Objektivizace stížností na zápach
v Erzgebirgskreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a
zjišťování zdravotních následků“. Ústecký kraj v rámci projektu
pořídil měřící přístroje na ultrajemné částice, účastnil se dvou
setkání projektových partnerů a dvou diskuzních kulatých stolů
pořádaných dalším projektovým partnerem Zdravotním ústavem Ústí
nad Labem.

Odbor KP KÚÚK
 Realizace
projektu
„Středoevropská
kulturní
krajina
Montanregion Erzgebirge / Krušnohoří – cesta ke světovému
dědictví UNESCO“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
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•
•
•


4x workshop, 2x konference,
vytvoření databanky MERz,
zpracování a podání společné žádosti do UNESCO.
Realizace projektu „Sláva krušnohorského hornictví“ v rámci
programu Cíl 3 / Ziel 3,
• zhotovení putovní výstavy a její prezentace v ČR a SRN,
• přednášková činnost k problematice krušnohorského hornictví a
světového dědictví.
 Realizace projektu „Tajnosti z depozitářů muzeí Ústeckého
kraje“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
• zhotovení putovní výstavy a její prezentace v ČR a SRN,
• 3x workshop.
 Realizace projektu „PRESSTRIP 2013 Montanregion Krušné
hory/Erzgebirge“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3,
• uspořádání presstripu pro česká a německá média.
 Prezentace hornických památek Krušnohoří v ČR a SRN
V roce 2015:
• Putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“ z programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 v Oelsnitz/Erzgebirge.
• Podpora nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří/Erzgebirge
pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO na zasedání
Výboru světového dědictví v Bonnu.
 Příprava nových projektů v rámci Programu přeshraniční
spolupráce a jednání s potencionálními zahraničními kooperačními
partnery.
 Spolupořadatelství festivalu 17. Dny české a německé kultury.
V roce 2016:
 Podání projektu „Umění pozdního středověku v hornické oblasti
Krušnohoří“ z programu přeshraniční spolupráce SN – CZ 20142020.
 Prezentace putovní výstavy „Sláva krušnohorského hornictví“
v Evropském parlamentu ve Štrasburku za účasti vedení Ústeckého
kraje.
Odbor RR KÚÚK
• Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu
v Drážďanech a Lipsku.
•

Společně s Libereckým krajem prezentace Ústeckého kraje na akci
Den Sasů, který se v roce 2014 konal v Grossenheimu.

•

V rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s letištěm Drážďany
prezentace v odletové hale a v infocentru, včetně účasti na Dni
otevřených dveří letiště a Dni dětí.

•

Realizace projektu „Cykloregion Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ –
vybudování nových úseků cyklotrasy, zahájení a ukončení sezóny,
promojízda, konference, tištěné propagační materiály, infotabule,
sčítače, drobné propagační předměty, webová stránka, aplikace pro
smartphones apod.

•

Realizace 7. Česko-německé konference „Marketing na cyklostezce
LABE“ včetně doprovodného presstripu.

•

Realizace projektu Ultrajemné částice a zdraví v Erzgebirgskreis a
v Ústeckém kraji v letech 2012 – 2014, v současné době je v etapě
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udržitelnosti až do roku 2019.
•

Realizace projektu Sasko-české vztahy v proměnách času v letech
2012 – 2015. V současné době je v etapě udržitelnosti až do roku
2020.

•

Realizace projektu OdCom – Objektivizace stížností na zápach
v Erzgebirgkreis a v Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a
zjišťování zdravotních následků – v roce 2015 – zpracování žádosti
ve spolupráci se všemi partnery, v roce 2016 – schválená žádost,
zahájení realizace projektu. Zakoupení přístrojů, které budou měřit
ultrajemné částice v ovzduší, umístění těchto přístrojů v Lomu u
Mostu. Přístroje bude spravovat a využívat Český
hydrometeorologický ústav v Ústí nad Labem.

•

Účast na jednáních Monitorovacího výboru v Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 – 2020, v roce 2016 to byly 4 jednání monitorovacího výboru

•

Poskytování konzultací žadatelům o dotaci, hodnocení projektů,
administrace s tím spojená v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
spolupráce se Saskou rozvojovou bankou v Drážďanech.

•

Ve dnech 29. – 31. 1. 2015. prezentace na veletrzích cestovního
ruchu v Drážďanech a Lipsku.

•
•

Dne 4. – 6. 1. 2015 prezentace na Dni Sasů 2015.
Realizace 8. Česko-německá konference „Marketing cyklostezky
LABE“.
Prezentace v rámci Dnů česko-německé kultury 2015 v říjnu 2015.
31. 3. 2015 dokončení realizace projektu „Cykloregion Krušné hory –
propojení nadregionálních cyklotras v česko-německém
Krušnohoří“.
Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský,
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři
plánovací svazy na česko - saské hranici.
Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem příprava a
realizace projektu „Nová hřebenovka“.
Pokračování spolupráce s letištěm Drážďany – prezentace ÚK
v odletové hale a v infocentru, účast na akcích pro veřejnost.

•
•
•

•
•
•

V roce 2016 prezentace ÚK na veletrzích cestovního ruchu
v Drážďanech a Lipsku.
• Účast spolu s Libereckým krajem na Dny Sasů v září 2016.
Odbor UPS KÚÚK
•
•

•

Projekt LABEL – Územní studie zhodnocení PS Děčín z hlediska
udržitelného rozvoje území. Závěrečná konference v 05/2012,
ukončení projektu.
Projekt CROSS-DATA – „Česko–Saský informačního systém o
územním plánování“ a zpracování publikace o územním plánování
na české a německé (saské) straně. Závěrečná konference
v 02/2013, ukončení projektu.
V roce 2016 v rámci projektu CROSS-DATA účast na zasedání
pracovní skupiny pro udržitelnost „Česko-Saského informačního
systému pro územní plánování“ v Sasku – setkání v rámci
udržitelnosti projektu.
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•

Aktivity plánované pro rok 2017:

Účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro územní
rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje Karlovarský,
Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní ministerstvo vnitra a tři
plánovací svazy na česko - saské hranici.
Odbor DS KÚÚK
• Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti VVO
a ZVON;
• Účast na společném projektu ELLA Regio.
• Příprava společných přeshraničních linek.
• Podpora dostavby a otevření přeshraničního úseku drážního spojení
Dolní Poustevna – Sebnitz.
• V roce 2015 společná jednání se zástupci objednatelů dopravní
obslužnosti VVO, ZVON a VMS k rozvoji příhraniční veřejné
dopravy.
• Spolupráce na realizaci provozu veřejné dopravy s našimi saskými
dopravci.
• Příprava společných přeshraničních linek a přeshraničních tarifních
nabídek.
• Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné
dopravy.
Odbor ZD KÚÚK
• Dne 25. 11. 2015 podepsáno v Karlových Varech Ujednání o
přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (dále
jen Ujednání), s platností od 1. 1. 2016, kterým dojde k praktické
realizaci Rámcové smlouvy o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby uzavřené mezi ČR a SRN dne 4. 4.
2013. Smluvními stranami Ujednání jsou ÚK, Liberecký kraj,
Karlovarský kraj a Ministerstvo vnitra Svobodného státu Sasko.
• V červnu 2016 setkání Pracovní skupiny Ujednání, v průběhu roku
další dvojstranné jednání.
• Dvě jednání v rámci Euroregionu Labe (březen, listopad 2016) pracovní
skupina
pro oblast
přeshraniční
spolupráce
ve zdravotnictví a IZS.
• Zahajovací konference (listopad 2016) k projektu „Podpora
přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti zdravotnických
záchranných služeb.
Odbor KH KÚÚK
• Naplňování cílů Společného prohlášení o spolupráci mezi Ústeckým
krajem a Zemským ředitelstvím Saska.
• Reciproční návštěva prezidenta Zemského ředitelství Sasko a
hejtmana Ústeckého kraje - v Ústeckém kraji a v Sasku.
Odbor ZPZ KÚÚK
•

Na jaře 2017 předpokládáme posouzení žádosti o dotaci projektu
„Moorevital 2018“ monitorovacím výborem v Drážďanech.

•

Během roku 2017 předpokládáme podání žádosti o dotaci do
programu SN – CZ 2014 – 2020 na projekt „Revitalizace rašelinišť
a management biotopu tetřívka obecného ve východním
Krušnohoří“.

Odbor KP KÚÚK
•

Pokračování spolupráce na nominaci Hornické kulturní krajiny
Krušnohoří/Erzgebirge na Seznam světového dědictví UNESCO
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v rámci Mixed Working Group.
Odbor RR KÚÚK
• Účast na jednáních Monitorovacího výboru v Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
• Realizace projektu OdCom, práce s veřejností, informace o prvních
výsledcích měření
• Poskytování konzultací žadatelům o dotaci, hodnocení projektů,
administrace s tím spojená v rámci Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
spolupráce se Saskou rozvojovou bankou v Drážďanech.
•

Prezentace Ústeckého kraje na veletrzích cestovního ruchu v
Drážďanech, Lipsku a na Tag der Sachsen.

•

Pokračování spolupráce v rámci uzavřené smlouvy o spolupráci s
letištěm Drážďany.

•

Společný marketing v rámci „Cykloregion Krušné hory – propojení
nadregionálních cyklotras v česko-německém Krušnohoří“ a
cyklostezky Labe/Elberadweg.

•

Společně se Saskem, Karlovarským a Libereckým krajem realizace
a společný marketing projektu „Nová hřebenovka/Kammweg“.

Odbor UPS KÚÚK
• V roce 2017 v rámci projektu CROSS-DATA - účast na zasedání
pracovní skupiny pro udržitelnost „Česko - saského informačního
systému pro územní plánování“ – setkání v rámci udržitelnosti
projektu.
V roce 2017 - účast na jednání Česko – saské pracovní skupiny pro
územní rozvoj. Za českou stranu se zúčastňuje MMR a kraje
Karlovarský, Ústecký a Liberecký, za Sasko Saské státní
ministerstvo vnitra a tři plánovací svazy na česko - saské hranici.
Odbor DS KÚÚK
• Účast na jednáních ESÚS (Evropského seskupení pro územní
spolupráci) ve věci přípravy projektu vysokorychlostní železnice
Drážďany – Praha.
• Společná jednání se zástupci objednatelů dopravní obslužnosti
(VVO, ZVON, VMS) a saskými dopravci (DB, Länderbahn, OVPS,
RVD a RVE) na přípravě a realizaci přeshraniční regionální
dopravy.
• Příprava přeshraničních tarifních nabídek.
• Společná propagace a tvorba marketingových produktů veřejné
dopravy.
Odbor SMT KÚÚK
• Podpora škol při realizaci projektů zaměřených na mezinárodní
spolupráci se Svobodným státem Sasko.
Odbor ZD KÚÚK
• Účast na setkáních všech smluvních stran Ujednání (očekávána
min. 2 setkání, v ÚK naplánováno na 1. Q) a další dílčí dvojstranná
jednání a workshopy za účelem naplňování podmínek Ujednání.
• Účast na jednáních příslušných pracovních skupin Euroregionů
Labe a Krušnohoří v rámci problematiky přeshraniční spolupráce
ve zdravotnictví a IZS.
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Navrhované aktivity:
Poznámky:

Odbor ZPZ KÚÚK
•

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Projekty revitalizací rašelinišť byly připraveny na základě společného
prohlášení o spolupráci v přeshraniční ochraně a managementu
krušnohorských rašelinišť mezi Ústeckým krajem a Svobodným
státem Sasko – Vládním prezídiem Chemnitz, kterým byla
20. 2. 2008 deklarována snaha o přípravu územně konkrétního
projektu na ochranu rašelinišť v okolí Hory Sv. Šebestiána a obce
Satzung. Ke každému projektu byly uzavřeny příslušné mezinárodní
smlouvy.

Odbor SMT KÚÚK – Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení organizací a koncepcí
(475 657 281, kovar.r@kr-ustecky.cz)
Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie
(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz)
Odbor ZPZ KÚÚK - Mgr. Jan Rothanzl, Ing. Anna Lehká, oddělení živ. prostředí
(475 657 121, 475 657 451, rothanzl.j@kr-ustecky.cz,lehka.a@kr-ustecky.cz )
Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )
Odbor UPS KÚÚK - Ing. Novotná Jolana, oddělení úz. plánování (475 657 513,
Novotna.j@kr-ustecky.cz )
Odbor DS KÚÚK - Ing. Jindřich Franěk, vedoucí odboru (475 657 525,
franek.j@kr-ustecky.cz )
Odbor KP KÚÚK – Mgr. Adam Šrejber, vedoucí oddělení kultury (475 657 286,
srejber.a@kr-ustecky.cz )
Odbor ZD KÚÚK – Ing. Petr Severa, vedoucí odboru (475 657 435, severa.p@krustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZPZ KÚÚK – Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor KP KÚÚK – Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor UPS KÚÚK – Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor DS KÚÚK – Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor ZD KÚ ÚK – Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Anhui
Název partnerského regionu:

Anhui
Centrum regionu:

Stát / oblast:

Čínská lidová republika

Hefei
(město)
17. 06. 2009 Dohoda o záměru

Podepsaná smlouva, dohoda:

Vrcholný politický orgán:

19. 07. 2010 Deklarace mezi provincií Anhui (Čínská lidová republika) a Ústeckým
krajem (Česká republika) o navázání přátelského vztahu
V čele provincie stojí guvernér Li Guoying. Provincie se dělí na prefektury a
okresy.
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomika
Obchod
Věda a technika
Kultura
Vzdělání
Zemědělství
Zdraví

Specifické oblasti spolupráce:

•

Tradiční čínská medicína

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství

•

Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů

•

Odbor regionálního rozvoje KÚÚK

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

•

Krajská zdravotní, a. s.

•

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

•

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

•

Krajská agrární komora Ústeckého kraje

•

Krajská agentura pro zemědělství a venkov (Mze)

•

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Základní oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x za 1- 2 roky

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:
Aktivity za období r. 2011 - 2016:

475 657 736

E-mail:

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor RR KÚÚK
•

Červen 2013 – veletrh cestovního ruchu v Pekingu

•

Jednání se zástupci univerzity China-Europe Center for Environment
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and Landscape Management State Key Laboratory of Mountain Ecology
College of Geography Fujian Normal University Cangsham Fuzhou.
Odbor KH KÚÚK
•

Korespondence mezi ÚK a KZ, a. s. o postupu zřizování centra TCM
v Ústeckém kraji; postup žádný.

•

V 6 – 7/2012 organizovaná cesta do Anhui s cílem dohodnout další
konkrétní projekty spolupráce, opětovná návštěva Univerzity TCM v Hefei
– nyní se zástupci KZ, a. s.

•

8/2012 Ústecký kraj navštívila zemědělská delegace. Došlo k propojení
kontaktů mezi českými a čínskými zemědělci, Krajskou agrární komorou
ÚK a ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v ČLR.

•

V r. 2013 několikrát avizována návštěva delegace Anhui, nakonec vždy
zrušena.

•

Ve dnech 25. – 26. 9. 2014 proběhla návštěva delegace z provincie Anhui
a zástupci města Hefei v Ústeckém kraji. Čínská delegace se zajímala o
práci probační a mediační služby v rámci působnosti ministerstva
spravedlnosti a možnosti získání zkušeností. Ústecký kraj naopak nadnesl
téma možnosti spolupráce v oblasti čínské medicíny.

•

Na začátku roku 2015 byl na jednání RÚK a ZÚK předložen materiál ke
zhodnocení spolupráce s provincií Anhui; Deklarace o spolupráci
ponechána v platnosti.

•

V květnu 2015 navštívila Ústecký kraj delegace z provincie Anhui. Cílem
setkání bylo zejména prohloubit a konkretizovat dosavadní smluvní
spolupráci. Velký zájem čínská strana projevila o rekultivace.

•

Při další návštěvě delegace z provincie Anhui v ÚK v srpnu r. 2016 bylo
předmětem jednání školství, zdravotnictví, lázeňství a rozvoj podnikání.
Delegace zavítala do Lázní Teplice, na Strategickou průmyslovou zónu
Triangle a do Masarykovy nemocnice.

•

Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení
provincie Anhui dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.

Aktivity plánované pro rok 2017:

Odbor KH KÚÚK
• Konkretizování a rozvíjení dalších oblastí spolupráce ve spolupráci
s KHK ÚK a především HSR ÚK.

Navrhované aktivity:

Odbor RR KÚÚK
• Spolupráce našich a čínských odborníků v oblasti cestovního ruchu a
regionálního rozvoje, rekultivací apod.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
KAK ÚK – Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
TCM – Tradiční čínská medicína
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Žilinský samosprávný kraj
Název partnerského regionu:

Žilinský samosprávný kraj
Centrum regionu:

Stát / oblast:

Slovenská republika

Žilina
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

11. 01. 2011 Dohoda o spolupráci mezi Žilinským samosprávným krajem a
Ústeckým krajem

Územní statistická jednotka NUTS:
Vrcholný politický orgán:

Předseda Žilinského samosprávného kraje

Základní oblasti spolupráce:

•
•
•
•
•
•

Podnikání
Školství, vzdělávání, mládež
Kultura
Zdravotnictví
Sociální péče
Regionální rozvoj, cestovní ruch

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství

•
•
•

Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

•

Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Pavlína Pánková

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Specifické oblasti spolupráce:

Tel.:
Aktivity za sledované období r. 2011 2016:

475 657 920

E-mail:

pankova.p@kr-ustecky.cz

Odbor RR KÚÚK
• Účast na jednání pracovních skupin pro oblast reg. rozvoje a
školství v červenci 2011.
• Účast na jednání pracovních skupin pro reg. rozvoj za ÚK a ŽSK
během návštěvy předsedy ŹSK Ing. Blanára v ÚK dne 18. 5. 2012.
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Odbor SMT KÚÚK
• Oslovení středních škol zřiz. ÚK a předání informace o Dohodě o
vzájemné spolupráci mezi ÚK a ŽSK.
• Zorganizování pracovní porady pro školy, které projevily zájem podílet
se na spolupráci v rámci výše zmiňované Dohody.
• Z pracovní porady vzešlo 6 projektů, které odbor SMT sumarizoval a
předložil Výboru pro zahraniční vztahy Zastupitelstva Ústeckého kraje
k posouzení.
• Projekt „Vítejte v Litoměřicích“ se zapojenými školami - Střední
pedagogická škola J. H. Pestalozziho, Litoměřice, Komenského 3,
příspěvková organizace a partnerská Pedagogická a sociálna akadémia,
ul. SNP 509/116, Turčianské Teplice - byl usnesením č. 3/19VZV/2011
doporučen k realizaci. Dle sdělení paní ředitelky byl původní termín
realizace po konzultaci s VZV ZÚK přesunut z června 2012 na říjen
2012. Důvodem byla problematická komunikace ze strany partnerské
školy.
• Dále byl odbor SMT informován o navázané spolupráci mezi školami:
Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková
organizace a Stredná zdravotnicka škola, Dolný Kubín. Školy uzavřely
partnerskou smlouvu o spolupráci a výměně zkušeností, poznatků
spojených s činností školských zařízení.
• V prosinci 2011 proběhla pracovní návštěva zástupců Gymnázia TGM,
Litvínov, Studentská 640, 436 67 Litvínov na Gymnáziu v Hlinské ulici
v Žilině, byly projednány možnosti spolupráce a přislíbena návštěva
zástupců slovenské strany u českého partnera. Realizátorem je
Gymnázium TGM, Litvínov, p.o., Studentská 640, 436 67 Litvínov.
• Účast sedmičlenného družstva žáků Gymnázia, Teplice, Čs. dobrovolců
11, p. o. na sportovně-vědomostní soutěži v partnerském Žilinském
samosprávném kraji s názvem Župná kalokagatia, která proběhla 27.
10. 2011 ve slovenských Turanech. Účast finančně podpořil ÚK. Na
přípravě cesty se podílel Odbor KH KÚÚK.
• Účast pětičlenného družstva Podkrušnohorského Gymnázia, Most na
sportovně-vědomostní soutěži Župná kalokagatia 2012 ve dnech 4. - 5.
10. 2012 v Turanech. Na přípravě cesty se opět podílel Odbor KH
KÚÚK.
• Účast družstva SZŠ Dolný Kubín na školním kole soutěže v poskytování
první pomoci v Děčíně; výměnná stáž žáků 3. ročníku v rámci odborné
praxe (červen 2012); sportovní přátelská utkání – florbal, odbíjená (říjen
2012); podpora individuálních poznávacích pobytů zaměstnanců v
oblasti partnerské školy – realizátorem těchto aktivit by měla být Střední
zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace.
• Gymnázium, Chomutov se 11. 10. 2013 zúčastnilo 7. ročníku
vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2013“. Zástupci
Ústeckého kraje obsadili páté místo.
• Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem realizovala projekt stáží „Kuchaři a cukráři na Slovensku“
společně s partnerskou školou v Martině. Stáže se zúčastnilo 14 žáků
oboru Cukrář a 1 doprovodná osoba - odborný učitel oboru Cukrář, stáž
se uskutečnila v dubnu 2013.
• Střední škola obchodu, řemesel, služeb a Základní škola, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace realizovala se Střední školou obchodu a
služeb v Martině projekt v rámci mobility Leonardo da Vinci, ÚK finančně
podpořil doprovodné kulturní a sportovní aktivity – březen/duben 2014
• Střední zdravotnická škola, Děčín, příspěvková organizace se aktivně
zapojila do spolupráce s Žilinským samosprávným krajem v oblasti
vzdělávání a navázala partnerství se Střední zdravotnickou školou Dolný
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•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

Kubín. V rámci tohoto partnerství vznikl společný projekt Odborná výuka
oboru zdravotnický asistent. Termín realizace 1. – 4. července 2014
Účast zástupce odboru na vyhodnocení výtvarné soutěže na téma SNP
(dále také aktivity odboru KH) v Žilině dne 23. 6. 2014, Ústecký kraj
zastupoval RSDr. Jaroslav Horák, přítomny byly rovněž vítězky soutěže
za ÚK.
Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace se dne 10. 10. 2014 zúčastnilo 8.
ročníku vědomostně-sportovní soutěže „Župná kalokagatia 2014“.
Zástupci Ústeckého kraje obsadili dvanácté místo.
Realizace zmiňovaného projektu „Vítejte v Litoměřicích“, pokud bude
schváleno jeho finanční krytí a partnerská škola potvrdí termín
uskutečnění. Realizátorem by měla být Střední pedagogická škola J. H.
Pestalozziho, Litoměřice, která byla od 1. 9. 2012 sloučena se Střední
pedagogickou školou. Projekt nebyl realizován z důvodu problematické
komunikace s partnerskou školou v roce 2013.
Účast žáků školy doporučené Odborem ŠMT na Župné kalokagatii 2015
(kritériem je úspěšnost školy na sportovních a vědomostních soutěžích
v posledních letech).
Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
Rok 2015:
Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne
10. 11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou
Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné
spolupráce byla naplánována účast žáků SŠ zdravotnické školy, Děčín,
na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se
uskutečnila v Dolném Kubíně dne 28. 4. 2015.
Odborná stáž žáků Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9,
příspěvková organizace v Dolnooravské nemocnici Dolný Kubín (Žilinský
samosprávný kraj) ve dnech 7. - 13. června 2015.
V rámci spolupráce Ústeckého kraje a Samosprávného kraje Žilina byla
zahájena konkrétní spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v
Děčíně a Obchodnou akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko.
Jedná se o realizaci společných projektových aktivit, výměny zkušeností
pedagogických sborů ve vzdělávacích a výchovných činnostech,
výměny studentů v rámci projektů. Ve dnech 16. - 18. 6. 2015 se
uskutečnila pracovní návštěva delegace EOA v Žilině. K podpisu byla
připravena smlouva mezi oběma subjekty zahrnující následující oblasti
spolupráce: společné projekty v oblasti vzdělávání a výměna zkušeností
z obou vzdělávacích soustav v aplikaci na činnost obchodních akademií,
výměnné pobyty žáků a pedagogů škol, spolupráce a sdílení
vytvořených vzdělávacích materiálů, společné mimoškolní aktivity.
Gymnázium Děčín, Komenského náměstí 4, příspěvková organizace,
17. září 2015, Turany. Družstvo školy se z pověření ÚK zúčastnilo
sportovně vědomostní mezinárodní soutěže Župná kalokagathia 2015
ve slovenských Turanech. Z celkového počtu 10 zúčastněných družstev
se umístili na 4. místě.
Rok 2016:
Soutěž středních škol v poskytování první pomoci. Střední zdravotnická
škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne
10. 11. 2011 partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou
Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Na základě vzájemné
spolupráce byla naplánována účast 6 žáků Střední zdravotnické školy,
Děčín, na soutěži středních škol v poskytování první pomoci, která se
uskutečnila v Dolném Kubíně dne 5. 5. 2016. Cílem projektu bylo
poskytnout žákům školy možnost ověření svých vědomostí a praktických
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zkušeností v poskytování první pomoci v mezinárodním měřítku.
• Spolupráce mezi Evropskou obchodní akademií v Děčíně a Obchodnou
akadémií, Velká Okružná 32, Žilina, Slovensko. Setkání se uskutečnilo
v Žilině ve dnech 13. – 15. 9. 2016. Oblasti jednání: společné projekty ve
vzdělávání a výměna zkušeností obou vzdělávacích soustav v aplikaci
na činnost obchodních akademií, další spolupráce na metodických
vzdělávacích materiálech oboru s konkretizací do jednotlivých předmětů,
spolupráce v oblasti environmentální výchovy a přípravy úředníků státní
správy včetně působení v evropských institucích (návaznost na stávající
zaměření Evropský hospodářský asistent na Evropské obchodní
akademii v Děčíně).
• Konference - zdravotnické školství ČR a SR (Dolný Kubín, Žilinský
samosprávný kraj, Slovensko). Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl.
mládeže 5/9, příspěvková organizace uzavřela dne 10. 11. 2011
partnerskou smlouvu se Střední zdravotnickou školou Dolný Kubín z
Žilinského samosprávného kraje. Partnerství vzniklo na výzvu
Ústeckého kraje na podporu spolupráce Ústeckého kraje a Žilinského
samosprávného kraje.
• Dne 5. 2. 2016 byl stanoven program spolupráce na rok 2016 a jedním z
bodů byla realizace semináře partnerských škol v Dolném Kubíně nad
aktuálními novinkami zdravotnického školství v ČR a SR. Účelem
projektu bylo seznámit se s aktuální situací ve zdravotnickém zařízení
partnerské školy a prezentovat výstupy z projektu OPVK, dále
prezentovat vzájemně studijní materiály obou škol s cílem jejich využití v
partnerských školách.
• Studentský čtyřboj – 2. ročník (Děčín), Střední zdravotnická škola,
Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace, Střední zdravotnická
škola Dolný Kubín z Žilinského samosprávného kraje. Mezinárodní
setkání mladých lidí (žáků partnerských škol) a podpora jazykového,
matematického a branného vzdělání. Čtyřboj se skládal z branné
přípravy (přesun zraněného), z eseje cizího jazyka, z matematického
kvízu (piškvorky) a ze sportovní disciplíny (stolní tenis). Velmi
významnou částí byla výměna zkušeností v oblasti přípravy žáků na
povolání a uplatnění v praxi. Realizované výměnné akce byly zaměřeny
na odborné vzdělávání (první pomoc, odborná stáž).
Odbor KH KÚÚK
• 21. a 22. 1. 2014 návštěva delegace Ústeckého kraje v Žilině.
• 24. 2. – 15. 5. 2014 vyhlášení grafické soutěže na téma Slovenské
národní povstání u příležitosti 70. výročí SNP ve spolupráci s odborem
ŠMT.
• 9. 6. 2014 proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže na KÚÚK za
účasti hejtmana ÚK O. Bubeníčka; spolupráce s odborem ŠMT při
organizaci následného výjezdu absolutních vítězek soutěže do Žiliny.
• Říjen 2014 účast žáků Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava
Šmejkala Ústí nad Labem na sportovně-vědomostní soutěži Župná
kalokagatia v Turanech.
• V roce 2015 realizována pouze jedna oficiální návštěva – delegace
Ústeckého kraje navštívila v září 2015 Žilinský samosprávný kraj s cílem
zhodnotit dosavadní spolupráci.
• Dne 14. 12. 2015 byl ZÚK předložen materiál ke zhodnocení spolupráce
ÚK s ŽSK. Zastupitelstvo rozhodlo ponechat Dohodu v platnosti i po
11. 1. 2016.
• V roce 2016 na půdě ÚK ani ŽSK neproběhlo žádné oficiální setkání
vedení krajů.
Aktivity plánované pro rok 2017:

Odbor SMT KÚÚK
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• Podpora středních škol při aktivitách naplňujících Dohodu o spolupráci.
Odbor KH KÚÚK
• Pozvání vedení ŽSK na návštěvu ÚK.
• Rozvíjení a prohloubení spolupráce v kooperaci s OSMT KÚ ÚK.
• Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje
rozšíření spolupráce i mimo školství a vzdělávání.
Navrhované aktivity:

Odbor SMT KÚÚK
• Podpora vzájemných pracovních návštěv zástupců partnerských škol.
• Podpora výměnných pobytů žáků a odborných stáží.
• Spolupráce na různých typech soutěží pro žáky SŠ.

Poznámky:

Odbor SMT KÚÚK
• Výše navrhované aktivity bude možné realizovat pouze v případě, že
bude zajištěno jejich finanční krytí.

Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )
Odbor SMT KÚÚK - Mgr. Roman Kovář, vedoucí oddělení (475 657 281,
kovar.r@kr-ustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor SMT KÚÚK – Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Republika srbská
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Republika srbská

Republika srbská (Bosna a Hercegovina)
Centrum regionu:
Banja Luka
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

Územní statistická jednotka NUTS:
Vrcholný politický orgán:

09. 04. 2010 Dohoda mezi Vládou Republiky srbské (Bosna a Hercegovina) a
Ústeckým krajem (Česká republika)
NUTS 1
Vláda Republiky srbské v čele s předsedkyní: Željka Cvijanović
•
•
•
•
•

Podnikání
Školství, vzdělávání, mládež
Kultura
Zdravotnictví
Turismus (především v oblasti lázeňství)

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství

•
•

Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

•
•
•
•
•

Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Krajská agrární komora Ústeckého kraje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
Destinační agentury (Brána do Čech)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Základní oblasti spolupráce:

Specifické oblasti spolupráce:

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:
Aktivity za sledované období r. 20112016:

475 657 858

E-mail:

zimova.j@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
• V květnu 2014 přijal hejtman Ústeckého kraje na oficiální návštěvě
velvyslankyni BiH J. E. pí Danku Savić.
• V červnu 2014 ÚK poskytl Bosně a Hercegovině, kterou zasáhly
ničivé povodně, 500.000 Kč jako humanitární pomoc.
• V únoru 2015 Zastupitelstvo ÚK na svém zasedání zhodnotilo
spolupráci s Republikou srbskou a rozhodlo ponechat dohodu
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v platnosti i po 9. 4. 2015.
• Hejtman ÚK pozván ministrem pro ekonomické záležitosti a
regionální spolupráci k návštěvě BiH. K návštěvě nedošlo pro
neshodu v pracovním harmonogramu představitelů regionů.
• V roce 2016 nedošlo k žádnému oficiálnímu setkání vedení regionů.
• Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 vedení
Republiky srpské dopisem informováno o novém složení Rady ÚK.
Odbor RR KÚÚK
• Společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu Holiday World
v Praze a Regiontour v Brně v roce 2011.
• Prezentace ÚK na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITF.
• Novi Sad (Srbsko) v září 2012 v rámci stánku Národní turistické
organizace Republiky srbské. Za ÚK se zúčastnil předseda Výboru
pro zahraniční vztahy J. Foldyna (organizováno ve spolupráci
s Odborem KH KÚÚK).
• Ve dnech 20. – 23. 2. 2014 se Ústecký kraj prezentoval na jednom
stánku společně s Republikou srbkou (Bosna a Hercegovina) a s
Turistickou organizací autonomní oblasti Vojvodina (Srbsko) a na
veletrhu cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze.
• V únoru 2015 společná prezentace na stánku Ústeckého kraje na
veletrhu Holiday World Praha.
Aktivity plánované pro rok 2017:
Navrhované aktivity:

Odbor KH KÚÚK
• Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje
zhodnocení dosavadní spolupráce a případné vytyčení nových
oblastí spolupráce/ukončení oficiální spolupráce.
• Ve spolupráci s Hospodářskou a sociální radou ÚK a Krajskou
hospodářskou radou ÚK výjezd podnikatelské delegace ÚK do
Republiky srbské.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK – RNDR. Zuzana Kadlecová, vedoucí odboru (475 657 507,
kadlecova.z@kr-ustecky.cz )

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s autonomní oblastí
Vojvodina

Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Republika Srbsko

Město Vršac, město Bela Crkva, Regionální centrum
pro sociálně-ekonomický rozvoj, Národní úřad práce
Republiky Srbsko (resp. instituce působící
v autonomní oblasti Vojvodina, Srbsko)

Centrum regionu:
(město)

Pančevo (Jižní Banát)

Podepsaná smlouva, dohoda:

03. 06. 2011 Memorandum o porozumění mezi Ústeckým krajem a městy Vršac,
Bela Crkva, rozvojovou agenturou ve Zrenjaninu a Národním úřadem práce
v Republice Srbsko

Územní statistická jednotka NUTS:

/

Vrcholný politický orgán:

Starosta města Vršac (predsednik opštiine Vršac), starosta města Bela Crkva
(predsednik opštiine Bela Crkva), ředitelka Regionálního centra (direktor), ředitel
Národního úřadu práce (direktor)

Základní oblasti spolupráce:

•
•
•
•

Specifické oblasti spolupráce:

•
•

•

•
•
•
•
•

Příprava Srbska pro vstup do EU a využívání předvstupních fondů,
příprava projektů
Řešení nezaměstnanosti
Podpora podnikání
Školství (stáže absolventů stř. škol)
Posílení kapacity relevantních stakeholderů na území Jižního
Banátu v oblasti udržitelného rozvoje území založeného na principu
partnerství se zvláštním zřetelem na problematiku zaměstnanosti;
Zvýšení absorpční kapacity měst Vršac a Bela Crkva a dalších
subjektů v regionu pro využívání zdrojů předvstupní pomoci EU
určených mj. i pro podporu rozvoje venkova, zvyšování kvality
života lidí na venkově a rozvoj multifunkčního zemědělství;
Podpora aktivit k řešení problematiky nezaměstnanosti na území
Jižního Banátu, spolupráce s Národním úřadem práce při vytváření
nových pracovních míst, rozvoji a posilování aktivních politik
zaměstnanosti;
Příprava společných projektů;
Organizace stáží absolventů srbských středních škol na středních
školách zřizovaných Ústeckým krajem;
Přizvání subjektů z území srbských účastníků k zapojení do
realizace projektů v rámci programů Evropské územní spolupráce,
ve kterých bude Ústecký kraj projektovým partnerem;
Podpora při řešení nezaměstnanosti mladých lidí;
Podpora a předávání zkušenosti v oblasti zakládání a zahajování
činnosti odbytových družstev v oblasti zemědělství.
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•
•

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství
Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv
Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

• Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
• Odbor kanceláře hejtmana, úsek krizového řízení
• Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
• Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje
• Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje
• Firmy s investičním potenciálem a zájmem investovat v Srbsku
1 - 2 x ročně
Titul, jméno, příjmení:

Ing. Jitka Zimová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:
Aktivity za sledované období r. 20102016:

Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů
Odbor regionálního rozvoje / Oddělení regionálního rozvoje

475 657 858

E-mail:

zimova.j@kr-ustecky.cz

Rok 2010 – Odbor RR KÚÚK
Celoročně realizován projekt s názvem „Zvyšování absorpční kapacity pro
rozvoj venkova“.
Projektové aktivity:
− 05/2010: Studijní cesta srbské delegace z Bela Crkvy do ÚK,
zpracování stručné analýzy situace v oblasti strategie rozvoje
Jihobanátského okruhu.
− 09/2010: Školení stakeholderů v problematice projektového řízení,
příprava projektových záměrů.
Rok 2011 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
• 06/2011: Uzavřeno Memorandum o porozumění.
• 09/2011: Novi Sad (Srbsko) prezentace ÚK v rámci stánku Národní
turistické organizace Republiky srbské.
• 10/2011: Podání projektu s názvem „Spolupráce Ústeckého kraje
s městy v Jižním Banátu (Srbsko)“ v rámci dotačního programu
Ministerstva zahraničních věcí ČR.
• Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2012 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Spolupráce Ústeckého kraje s městy v Jižním
Banátu (Srbsko)“.
Projektové aktivity:
− 07/2012: Setkání podnikatelů a zástupců samosprávy (delegace
ÚK v Jižním Banátu).
− 10/2012: Návštěva delegace Srbska v ÚK a setkání s podnikateli.
Jednání zástupce ÚK a srbské delegace na MPO ČR.
Další aktivity v roce 2012:
• 12/2012: návštěva delegace ÚK v Jižním Banátu.
• Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
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Rok 2013 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
• 10/2013: Návštěva delegace ÚK v autonomní oblasti Vojvodina (vedena
hejtmanem ÚK; zaměřena na spolupráci v oblasti školství, zdravotnictví
a cestovního ruchu; navštívena města Novi Sad, Vršac a Bela Crkva).
Podán projekt „Zvyšování kompetencí pracovníků ve zdravotnictví a
navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a škol ve
městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“ v rámci dotačního
programu Ministerstva zahraničních věcí ČR.
• 11/2013: Přijetí delegace z obecní nemocnice Vršac hejtmanem ÚK,
zahájení spolupráce mezi KZ, a.s. a obecní nemocnicí ve Vršci.
• Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Rok 2014 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
Celoročně realizace projektu „Zvyšování kompetencí pracovníků ve
zdravotnictví a navázání dlouhodobé spolupráce mezi studenty středních a
škol ve městech Vršac a Bela Crkva a Ústeckém kraji“.
Projektové aktivity:
− 05/2014: Odborná stáž lékařů a sester v Krajské zdravotní, a.s.
(Masarykova nemocnice, Nemocnice Teplice)
− 05-09/2014: Koordinace darování vyřazených lékařských přístrojů
nemocnici ve Vršaci od Krajské zdravotní, a.s. v hodnotě cca 73 tis.
Kč. Dar předán v září 2014.
− 06/2014.: Setkání studentů v Srbsku (hostitel ekonomická střední
škola v Bela Crkvě), 4. 6. 2014 předání dvou notebooků a
dataprojektorů srbské střední škole (technika zakoupena v rámci
projektu ÚK).
− 09/2014.: Setkání studentů v ÚK (hostitel Gymnázium Teplice).
Návštěva delegace ÚK ve Vršci; v rámci této aktivity se uskutečnila
jednání hejtmana ÚK o další spolupráci, témata: krizové řízení,
spolupráce v oblasti kultury, pokračování specializovaných stáží
lékařů, podpora výuky českého jazyka.
Další aktivity v roce 2014:
• 02/2014: Veletrh cestovního ruchu Holiday World 2014 v Praze –
prezentace ÚK společně s Turistickou organizací autonomní oblasti
Vojvodina (Srbsko) a s Republikou srpskou (Bosna a Hercegovina).
• 06/2014: Humanitární pomoc ÚK ve výši 500.000 Kč Srbské republice,
kterou zasáhly ničivé povodně.
• 11/2014: Pracovní jednání se srbskou stranou a konkretizovány priority
společného projektu na rok 2015 v oblasti předávání zkušeností
spojených s povodněmi.
• Rada ÚK schválila obci Češko Selo (Srbsko) finanční dar ve výši 30.000
Kč a darování slabikářů v hodnotě 5.000 Kč na podporu výuky českého
jazyka.
• Podány projekty v dotačních titulech Podpora rozvojových aktivit krajů a
obcí v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR - projekt:
Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a Bela
Crkva v Ústeckém kraji a Podpora rozvojových aktivit krajů, měst a obcí
v Bosně a Hercegovině či Srbsku v oblasti povodňového nebezpečí a
krizového řízení - projekt: Příprava a řešení mimořádných událostí a
krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy.
• Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.

Rok 2015 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
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Celoročně realizace dvou projektů.
Projekt 1: Specializovaná stáž pracovníků ve zdravotnictví z měst Vršac a
Bela Crkva v Ústeckém kraji.
Projektové aktivity:
− 05-06/2015: Praktické zdokonalení, trénink a rozšíření odborných
dovedností zdravotnického personálu ze srbských nemocnic v
rámci stáže na specializovaných pracovištích Krajské zdravotní,
a.s. Celkem proškoleno 22 osob.
− 06/2015 a 09/2015: Rozvíjení další spolupráce a projednání témat
podpory – dvě setkání všech projektových partnerů, kde byly
diskutovány odborné lékařské otázky a témata další spolupráce. V
rámci jednání ve Vršci byly předány velkoformátové fotografie
dokumentující spolupráci v oblasti zdravotnictví řediteli nemocnice
ve Vršci.
− 10/2015: Předání zdravotnické techniky a oblečení pro zdravotnický
personál nemocnicím ve Vršaci a Bele Crkvi na základě darovací
smlouvy mezi Krajskou zdravotní, a.s. a Obecní nemocnicí ve
Vršci.
Projekt 2: Podpora a řešení mimořádných událostí a krizových situací v
návaznosti na přírodní katastrofy
Projektové aktivity:
− 04/2015: Zlepšení odborných dovedností a kapacit pracovníků v
úseku krizového řízení Úřadu Jihobanátského okruhu a 8 opštin
v okruhu. Připraveny 3 moduly, které obsahově pokryly
problematiku. Vlastní výjezd českých odborníků se uskutečnil 14. –
17. 4. 2015. Obsah: seznámení se srbskou legislativou, postupy a
opatřeními, prohlídka hasičské základny, prohlídka kritických bodů
v krajině v průběhu povodně a jednání se zástupci záchranných
složek k obsahu krizové karty – účel a funkce, důležité kontakty,
prezentace 3 modulů, diskuze, řešení aktuální krizové situace,
tisková konference a prezentace projektu.
− 06/2015: Návštěva srbská delegace, složená ze starostů osmi
opštin Jihobanátského okruhu a odborníků na krizové řízení
regionu, v Ústeckém kraji. Program: návštěva hasičského
záchranného sboru a sboru dobrovolných hasičů v Děčíně,
humanitárního skladu Ústeckého kraje v České Kamenici, setkání
se zástupci obce Hřensko, návštěva Dne záchranářů Ústeckého
kraje.
− 09/2015: Zlepšení technických a metodických kapacit
Jihobanátského okruhu – předání materiálního daru čtyř kusů
elektrocentrál, čtyř sad kalových čerpadel a pomůcky, tzv. krizové
karty v počtu 500 kusů. Obdarovaným je Úřad Jihobanátského
okruhu, který bude dar využívat ve veřejném zájmu výhradně za
účelem zmírnění následků přírodních katastrof v Jihobanátském
regionu. Zvýšení informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci
ČR – průběžné vydávání tiskových zpráv, aktivity byly
prezentovány na kanálu Youtube a prostřednictvím webových
stránek projektových partnerů. V tištěné podobě byly informace o
spolupráci uvedeny v Krajských listech Ústeckého kraje.
Další aktivity v roce 2015:
• 02-06/2015: Ústecký kraj zprostředkoval projekt kulturní výměny v rámci
festivalu České středohoří a České besedy Vršac.
• 05/2015: Hejtman Ústeckého kraje přijal na oficiální návštěvě zástupce
Srbské republiky v ČR pí Veru Mavrić (velvyslankyně) a p. Zorana
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•
•

•

Tasiće (náčelník úřadu Jihobanátského okruhu).
07/2015: Ústecký kraj zorganizoval pro srbské krajany zájezd do
Ústeckého kraje. Pozváno bylo 15 osob z obce Vršac a 15 osob z obce
Česko Selo.
10/2015: Podán projekt „Příprava projektových manažerů na fondy EU a
udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ v dotačním titulu
„Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“
do dotačního programu České rozvojové agentury.
Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.

Rok 2016 – Odbory RR KÚÚK, KH KÚÚK
• Realizace projektu „Příprava projektových manažerů na fondy EU a
udržování tradičních prvků české a srbské kultury“ s cílem zvýšit
odborné dovednosti projektových manažerů v oblasti fondů EU, obohatit
kulturu o prvky tradiční české a srbské gastronomie, vydat českosrbskou kuchařku a podpořit kontakty mezi středními školami.
Partnerskými institucemi podílejícími se na projektu byly Ústecký kraj –
odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu, Regionální rozvojová
agentura Ústeckého kraje, Krajská zdravotní, a.s. - oddělení vědy,
výchovy a dalšího vzdělávání, Srbská republika - Autonomní oblast
Vojvodina - Oblastní sekretariát pro zdravotnictví, sociální politiku a
demografii, Úřad Jihobanátského správního okruhu, Obecní nemocnice
Vršac, Česka Beseda Vršac, Poradna pro integraci o. s. - Komunitní
multikulturní centrum v Ústí nad Labem, Gymnázium Teplice,
Bělocrkvanske gymnazium a ekonomická škola, Hotelová škola,
Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích a
Hospodářská škola ve Vršci.
Projektové aktivity:
• První část projektu proběhla v termínu 7. – 11. 9. 2016 v Ústeckém kraji.
Projektoví manažeři z nemocnice ve Vršci a z ministerstva zdravotnictví
byli školeni Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje na
finanční nástroje předvstupních fondů EU, v gesci zastupitele ÚK a
učitele teplického gymnázia Mgr. Jiřího Řeháka probíhala část
navazování kontaktů mezi středními školami a další část – prezentace
tradičních srbských jídel probíhala na srbském stánku v rámci
multikulturního festivalu Barevná planeta v Ústí nad Labem. Prezentace
byla zajištěna členy České besedy Vršac a studenty kuchařských oborů
Hospodářské školy Vršac. Na stánku byly distribuovány srbsko-české
kuchařky v podobě pohlednic, které byly jedním z výstupů projektu.
Druhá část projektu proběhla v termínu 14. – 19. 9. 2016 v Srbsku.
Prezentace české gastronomie na stánku v rámci vinařských slavností
ve Vršci.
Další aktivity v roce 2016:
• Dne 15. 9. 2016 přijetí delegace ÚK na Velvyslanectví ČR v Bělehradě
J. E. paní Ivanou Hlavsovou a paní Veronikou Senjukovou, vedoucí
konzulárního a vízového úseku, též zodpovědnou za kulturní a
krajanské záležitosti. Delegace vedená předsedou sociálního a
zdravotního výboru ZÚK Bc. Csonkou projednávala prioritní témata
spolupráce ÚK a partnerských organizací v Srbsku, seznámila se se
systémem podpory krajanských spolků a fungováním ambasády ve
vztahu ke krajanům.

•
•

Průběžná komunikace s kontaktními osobami v Jižním Banátu.
Po volbách do krajských zastupitelstev bylo v prosinci 2016 o novém
složení Rady ÚK informováno vedení města Bela Crkva, vedení města
Vršace a Vláda Autonomní provincie Vojvodina.
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Aktivity plánované pro rok 2017:

Odbor KH KÚÚK
• Koordinace aktivit vyplývajících ze společných projektů ve
spolupráci s odborem RR KÚ ÚK.
Odbor RR KÚÚK
• Podán projekt Založení místní akční skupiny v regionu Vršac –
přípravná fáze a přenos know-how v rámci dotačního titulu Podpora
rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR pro rok
2017, který vyhlašuje Česká rozvojová agentura.
• Výsledky výběrového řízení budou známy ve 2. polovině prosince
2016.

Navrhované aktivity:

Odbor RR KÚÚK
• Připravenost pro přípravu projektů rozvojové spolupráce.
• Průběžná komunikace s kontaktní osobou v Jižním Banátu.
Odbor KH
• Koordinace další spolupráce.

Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Odbor RR KÚÚK
Mgr. Petra Ludwigová (475 657 958, ludwigova.p@kr-ustecky.cz)
Ing. Josef Svoboda (475 657 510, svoboda.j@kr-ustecky.cz)

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem
Mogilevská oblast
Název partnerského regionu:

Stát / oblast:

Běloruská republika

Mogilevská oblast
Centrum regionu:
Mogilev
(město)

Podepsaná smlouva, dohoda:

22. 6. 2015 Memorandum o spolupráci mezi Ústeckým krajem (Česká republika) a
Mogilevskou oblastí (Běloruská republika)

Územní statistická jednotka NUTS:

Vrcholný politický orgán:

Předseda Mogilevského oblastního výkonného výboru: Vladimir Viktorovich
Domanievskij

Základní oblasti spolupráce:

•
•
•
•
•

Zdravotnictví
Školství
Mládež a sport
Energetika
Kultura

Specifické oblasti spolupráce:

•

Lázeňství

Organizační složky KÚ ÚK již aktivně
spolupracující na regionálním partnerství

•

Odbor kancelář hejtmana / Oddělení vnějších a zahraničních vztahů

Návrh na zapojení jednotlivých
organizačních složek Krajského úřadu
Ústeckého kraje a institucí sídlících
v Ústeckém kraji ke spolupráci
s partnerským regionem

•
•
•
•

Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK
Krajská zdravotní, a.s.
Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje
Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje

Navrhovaná frekvence oficiálních návštěv

1 x ročně

Osoba odpovědná za udržování
partnerství za Ústecký kraj:

Titul, jméno, příjmení:

Mgr. Andrea Kalasová

Odbor/oddělení:

Odbor kancelář hejtmana / oddělení vnějších a
zahraničních vztahů

Tel.:
Aktivity za sledované období r. 20142016:

475 657 736

E-mail:

kalasova.a@kr-ustecky.cz

Odbor KH KÚÚK
• Dne 27. 8. 2014 na pozvání hejtmana ÚK přijel velvyslanec
Běloruské republiky J. E. pan Vasilij Mikhajlovič Markovič.
Ústeckému kraji byla nabídnuta spolupráce s Mogilevskou oblastí,
která je svým průmyslovým významem blízká Ústeckému kraji.
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•
•
•
•

•

Aktivity plánované pro rok 2017:

•

Ve dnech 5. – 7. 11. 2014 se ve městě Mogilev konalo Investiční
fórum, na které byl pozván i hejtman ÚK. Zúčastnil se však jen
zástupce Krajské hospodářské komory ÚK.
Ve dnech 10. – 13. 11. 2014 proběhla první oficiální cesta delegace
Ústeckého kraje do Mogilevské oblasti.
V lednu 2015 byl Radou Ústeckého kraje schválen text Memoranda
o spolupráci mezi ÚK a Mogilevskou oblastí.
Ve dnech 21. – 24. 6. 2015 návštěva delegace ÚK v Mogilevské
oblasti. V rámci návštěvy bylo podepsáno memorandum. Součástí
delegace byla i obchodní ředitelka Lázní Teplice v Čechách a.s.,
která jednala se zástupci Mogilevské oblasti o spolupráci v oblasti
rehabilitačních léčebných pobytů dětí v lázních Teplice.
Ve dnech 21. -23. 4. 2016 navštívila delegace Mogilevské oblasti
ÚK. Během jednání s vedením KZ, a. s. projevila běloruské strana
zájem o školení lékařů (robotická chirurgie) a léčbu pacientů
metodou robotické chirurgie. Další oblastí zájmu bylo
minipivovarnictví, kdy česká strana zprostředkovala jednání
s provozovateli a nabídla kontakty na dodavatele technologií,
know-how a zaškolení odborného personálu. Na jednání s KHK
ÚK byly projednány možnosti obchodní spolupráce a podmínky
podnikání v Bělorusku.
Zapojení Hospodářské a sociální rady ÚK do aktivní spolupráce
s Mogilevskou oblastí.

Navrhované aktivity:
Poznámky:
Kontaktní osoby zainteresovaných
odborů KÚÚK

Závěr:

Aktivní

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje
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Členství Ústeckého kraje v mezinárodních organizacích
WHO – RHN (World Health Organization – Regions for Health Network;

Název mezinárodní organizace

Světová zdravotnická organizace – Síť zdravých regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

Realizované
organizace

aktivity

v rámci

2001

této

Pozitiva členství pro Ústecký kraj

Negativa plynoucí
organizaci

z členství

•

V souladu s navrhovaným evropským strategickým rámcem byl
zpracován dokument Zdraví 2020 (Health 2020). Ústecký kraj na
základě doporučení schváleného usnesením Vlády České republiky
č. 23 ze dne 8. ledna 2014 o Zdraví 2020 - Národní strategie
ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí implementoval tuto
strategii do dokumentu Strategie podpory zdraví a rozvoje
zdravotních služeb v Ústeckém kraji na období 2015-2020, kterou
schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením
č. 19/18Z/2014 dne 3. 9. 2014.

•

Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace a snižovat výskyt
nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, přičemž hlavní
vizí do roku 2020 je především stabilizace systému prevence
nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a
dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního
stavu populace.

•

Účast na odborných kongresech, workshopech apod. (2015 Miláno,
2014 Florencie, 2013 Cardiff, Izmir, 2012 Petrohrad, Gothenburg, 2011
Brusel, 2010 Izrael, Belgie, Itálie, 2009 Manchester); v r. 2016 bez
aktivní účasti na mezinárodních jednáních.

•
•

Vzájemná výměna dat o zdravotním stavu;
Výměna znalostí a zkušeností na základě prezentace
uskutečněných a připravovaných projektů v oblasti zdravotnictví,
výměna nápadů;
Prezentace zdravotnických studií a vědeckých výzkumů;
Porovnávání statistických dat;
Výměna kontaktů;

•
•
•

Pravidelný účastnický poplatek, který byl na naší žádost diferencován podle
v této velikosti kraje v poměru k ostatním regionům, dosahuje výše 3 000 USD (původní
standardní výše poplatku byla 6000 USD). V r. 2016 bez úhrady poplatku – nebyla
od ÚK ze strany WHO požadována.

Kategorie

Aktivní

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

• 2017 aktivní
• 2001 - 2016 aktivní
Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:
Odbor/oddělení:
Tel.:

+420 475 657 437
+420 737 203 649
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Ing. Hana Týlová
Odbor ZD
E-mail: tylova.h@kr-ustecky.cz

ECRN (European Chemical Regions Network; Evropská síť chemických

Název mezinárodní organizace

regionů)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci

2006
•
•
•

Realizované
organizace

aktivity

v rámci

•
•
•
•
•

této

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozitiva členství pro Ústecký kraj

•
Negativa plynoucí
organizaci

z členství

Konference o logistice chemického průmyslu ve Střední a Východní
Evropě, 6/2008;
Workshop na téma konkurenceschopnost chemického průmyslu
v Ústeckém kraji v rámci Open Days 2008, 9/2008
HLG Konference o konkurenceschopnosti evropského chemického
průmyslu během českého předsednictví v Radě EU, 4/2009;
Projekt ChemLog (2008-2011);
Projekt ChemClust (2009-2012);
Projekt ChemLog T&T (2012-2014);
Projekt ChemMultimodal (2016-2019);
Účast zástupce ÚK na zasedáních výkonného výboru a valné hromady
ECRN, též účast na pracovních skupinách;
Zapojení Krajské hospodářské komory Ústeckého kraje a chemických
podniků Ústeckého kraje, vytvoření odborné platformy Ústeckého kraje
pro chemický průmysl;
Organizace 12. kongresu ECRN v Ústí nad Labem, 10/2014;
Zapojení partnerů z odborné chemické platformy do ECRN Project
Council. ECRN Project Council slouží ke generování nových projektů se
zaměřením na chemii.
Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti chemického průmyslu;
Účast na studiích (např. ÚK mezi 25 vybranými regiony EU ve
studii DG Entreprise Evropské komise);
Společné poziční dokumenty členských regionů ECRN k legislativě
a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty (viz. výše);
Výměna kontaktů;
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.
Prezentace výstupů z odborné platformy pro chemický průmysl v
ÚK;
Zlepšení spolupráce mezi krajem a významnými hráči v chemickém
průmyslu.

v této

Kategorie

Aktivní
•
•
•
•
•

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

2013 aktivní členství
2011-2012 aktivní členství
2008 - 2010 velmi aktivní členství
2006 – 2007 aktivní členství
pravidelný účastnický poplatek hrazen z rozpočtu RR

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:
Odbor/oddělení:
Tel.:

+420 475 657 559
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Ing. Jan Kadraba
Odbor RR
E-mail: kadraba.j@kr-ustecky.cz

FEDARENE (European Federation of Agencies and Regions for Energy

Název mezinárodní organizace

and Environment, Evropská federace agentur a regionů pro energetiku a
životní prostředí)

První rok členství Ústeckého kraje v této
organizaci
Realizované
organizace

aktivity

v rámci

této

2013
účast na zasedání správní rady a valné hromady FEDARENE Genova Smart
Week 16th – 20th June 2014
•
•
•

Pozitiva členství pro Ústecký kraj

•
•
•
Negativa plynoucí
organizaci

z členství

Vzájemná výměna nápadů, vědomostí, zkušeností a aktuálních
informací z oblasti energetiky a životního prostředí;
Účast na studiích;
Společné poziční dokumenty členských regionů FEDARENE
k legislativě a iniciativám Evropské komise;
Společné mezinárodní projekty;
Výměna kontaktů; vyplňování dotazníků
Účast na odborných kongresech, workshopech apod.

v této

Kategorie

Aktivní

Změny v zařazení do kategorií – přeřazení
do kategorie a rok

•

2014 aktivní členství (ÚK zatím spíše v roli pozorovatele)

Osoba zodpovědná za vyplnění informací Titul, jméno, příjmení:
odboru:
Odbor/oddělení:

Tel.:

+420 475 657 959
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Ing. Monika Zeman, MBA
Zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti
E-mail: zeman.m@kr-ustecky.cz

Účast Ústeckého kraje v mezinárodních projektech
Název mezinárodního projektu

Objektivizace stížností na zápach v Erzgebirgskreis a v
Ústeckém kraji – příspěvek k analýze příčin a zjišťování
zdravotních následků
1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Termín realizace

Partneři projektu

LP – Technická univerzita Drážďany
PP1 – Sächsisches Landesamt főr Umwelt, Landwirtschaft &Geologie
PP2 – Leibnitz-Institut főr Troposphärenforschung e.V.
PP3 – Český hydrometeorologický ústav Praha, pobočka Ústí nad Labem
PP4 – Ústecký kraj
PP5 – Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Realizované aktivity

Projekt je pokračováním projektu Ultrajemné částice a zdraví. Partneři chtějí
reagovat na stížnosti obyvatel z obou stran hranice na zápach, který se šíří za
určitých povětrnostních podmínek. Zároveň bude i nadále probíhat sledování
množství a složení ultrajemných částic v Ústí nad Labem a nově v Lomu u
Mostu.ÚK zakoupí přístroje na měření ultrajemných částic, zapůjčí je ČMHÚ.
Přístroje budou umístěny v Lomu u Mostu. Hlavní aktivity – permanentní měření
škodlivin v ovzduší v Ústeckém kraji - Ústí nad Labem a Lom u Mostu a v Sasku,
vč. ultrajemných částic, vyhodnocování složení UJČ a jejich vliv na zdraví
obyvatelstva, pravidelné workshopy, 3 konference, informační leták o projektu.

Odbor administrující projekt

Odbor RR

Kategorie

Projekt byl schválen dne 15. 3. 2016.

Česko-saské pohraničí bez bariér

Název mezinárodního projektu

1. 4. 2016 – 31. 12. 2018

Termín realizace

Partneři projektu

•
•
•

vedoucí partner: Ústecký kraj
projektový partner: Saský svaz tělesně postižených
popř. další PP

1.
•
-

Mapování území a analýza potřeb zájmového území
Struktura výstupu:
cestovní ruch (identifikace a vyhodnocení turistických tras a cílů
z hlediska jejich bariérovosti)
kultura (identifikace a vyhodnocení kulturních zařízení vč. venkovních
z hlediska jejich bariérovosti)
zdravotnictví (identifikace a vyhodnocení zdravotnických zařízení
z hlediska jejich bariérovosti)
veřejná správa (identifikace a vyhodnocení objektů veřejné správy, tj.
hlavně úřadů z hlediska jejich bariérovosti)
veřejná doprava (identifikace a vyhodnocení systému veřejné dopravy,
tj. zejména vozidel, terminálů a zastávek z hlediska jejich bariérovosti)
institucionální analýza – přehled subjektů a jejich vlivu na
(bez)bariérovost území (státní a krajské subjekty, spolky apod.),
legislativní prostředí, systém finanční podpory a možných finančních

Realizované aktivity
-
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•
-

-

2.
•
•
3.
•
•
•
4.
•
•
•
5.
•
•
•
•
Odbor administrující projekt

zdrojů
SWOT analýza – souhrnné analytické vyhodnocení
analýza problémů a potřeb – souhrnný přehled hlavních problémů a
potřeb území
Metodika a zdroje informací:
veřejně dostupné statistické zdroje
existující strategické dokumenty na krajské, příp. také národní a místní
úrovni (strategie rozvoje ÚK, koncepce turistické dopravy v ÚK,
koncepce rozvoje CR v Českém Švýcarsku, Dolním Poohří atd.)
terénní průzkum (tj. inventarizace jednotlivých objektů, míst a tras, ve
spolupráci s handicapovanými občany),
dotazníkové šetření nebo řízené rozhovory s vybranými uživateli
bezbariérových opatření (tj. zdravotně handicapovaní, ale možná i
rodiče s malými dětmi, senioři… - ideálně jejich sdružení, ale lze oslovit i
vybrané aktivní jednotlivce)
Návrh strategie pro zájmové území
Struktura výstupu:
vize – formulace žádoucího cílového stavu např. za 10 let
struktura opatření (např. investičních, marketingových, organizačních
…)
akční plán – výčet omezeného počtu konkrétních akcí s identifikovaným
harmonogramem, finančním plánem a nositelem každé jednotlivé akce
Metodika a zdroje informací:
závěry analýzy
pracovní skupiny a setkání
projednání průběžných výstupů s vybranými subjekty (spolky, národní
orgány atd.)
Rozpracování a realizace vybraných opatření
Informační portál pro zdravotně handicapované a další cílové skupiny
Vytvoření turistických produktů pro zdravotně handicapované a další
cílové skupiny
Pilotní investice:
bezbariérová úprava WC buněk pro vozíčkáře podél Labské cyklostezky
(budou instalovány v roce 2016), možná i podél jiných cyklostezek
bezbariérová úprava krajských TIC a krajských muzeí
Studijní cesty a stáže
zjištění situace v jiných evropských zemích – studijní cesty mimo
zájmové území
studijní cesty v rámci zájmového území (představení příkladů dobré
praxe uvnitř území)
„eventy“ – několik pilotních propagačních výletů, soutěží apod.
v zájmovém území
Propagační kampaň a publicita
mediální a PR kampaň
tištěné materiály
sociální sítě
webový portál a jeho provazba na další weby

Odbor RR

Kategorie

Projekt byl schválen dne 6. 12. 2016.
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Sláva krušnohorského hornictví

Název mezinárodního projektu

10/2012 – 11/2014

Termín realizace
Partneři projektu
Realizované aktivity
Odbor administrující projekt

Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH
Putovní výstava, setkávání partnerů, propagační materiály.
Odbor KP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Ukončen - udržitelnost

VODAMIN (Obnova vodního režimu v Podkrušnohorské
hnědouhelné pánvi)

Termín realizace

01. 12. 2010 - 31. 05. 2014

Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP001 Das Sächsische Oberbergamt; PP002 Das sächsische
Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; PP003 Stadt Oelsnitz
(Erzg.)

Realizované aktivity

Cílem projektu VODAMIN bylo přispět k lepšímu poznání aktuálních problémů a
predikci problémů budoucích, a to na základě získání dat k hydrogeologické
situaci jak v aktivních povrchových revírech (Severočeská a Lužická pánev), tak
v bývalých podzemních černouhelných a rudných dolech (Cínovec a Oelsnitz).
V rámci projektu se uskutečnilo několik odborných akcí – exkurzí, konferencí,
probíhala setkání řídící skupiny projektu, vytvořily se společné webové stránky
projektu a bylo vytvořeno několik odborných studií a výstupů.
Projekt Vodamin má 5letou udržitelnost. V roce 2016 byla podána a zpracována
2. zpráva o udržitelnosti.
V roce 2014 – 2015 spolupracoval Ústecký kraj s německým partnerem
na přípravě nového projektu Vita-min – navazující projekt.

Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Ukončen - udržitelnost

Propojení VaV pro MSP v saskočeském příhraničí

Termín realizace

01. 12. 2010 - 30. 06. 2014

Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP001 Krajská hospodářská komora; PP002
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH, PP003 Institut Chemnitzer Maschinen und
Anlagenbau e.V.
Cílem projektu bylo navázání dlouhodobých kooperačních vztahů mezi VVI
institucemi, vysokými školami v ČR a aplikační sférou v Ústeckém kraji a Sasku.

Realizované aktivity

S výstupy projektu bylo pracováno v roce 2015 při zakládání Inovačního centra
Ústeckého kraje, využit byl zejména dokument Koncept Inovačního centra
Ústeckého kraje 1. a 2. část. V rámci projektu byl vytvořen webový portál
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www.icuk.cz, který je nyní využíván jako oficiální webová stránka Inovačního
centra Ústeckého kraje, z.s. Na www.icuk.cz jsou zveřejněny i další výstupy
projektu:
•

Publikace a DVD „Příklady dobré praxe úspěšných aktivit VaV”

•

Analýza inovačního potenciálu pro transfer technologií

•

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských
subjektů v Ústeckém kraji

•

Vědecký koncept k rozvoji inovačních potenciálů ve společném regionu

•

Studie „Možnosti, příležitosti a bariéry přeshraničního transferu
technologií

•

Výzkumný atlas Sasko (překlad)

Projekt Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí má 5letou
udržitelnost. V roce 2016 byla podána a zpracována 2. zpráva o udržitelnosti.
V rámci udržitelnosti byly dále šířeny výstupy projektu.
Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

Ukončen - udržitelnost

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA
01. 01. 2011 – 31. 12. 2012

Termín realizace
Partneři projektu

LP Ústecký kraj; PP1 Tourismisveband Erzgebirge e. V.
Záměrem projektu bylo prezentovat česko-saský turistický region jako 1 celek a
jako turisticky zajímavou destinaci, která má co nabídnout a přilákat tak nejen
hosty z obou euroregionů a ostatních míst ČR a SRN, ale také hosty z ostatních
evropských zemí.

Realizované aktivity

Projekt Česko-saský turistický region – NOVÁ KVALITA má 5letou udržitelnost. V
roce 2016 byla podána a zpracována 3. zpráva o udržitelnosti.
Dále pokračuje českosaská spolupráce zejména formou propagace regionu
Krušných hor na webu krusnehory-erzgebirge.eu. Průběžně jsou doplňovány
informace o aktualitách a akcích na české i saské straně.

Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Ukončen - udržitelnost

Vita-Min

Název mezinárodního projektu
Termín realizace

1/7/2016 – 30/6/2019

Partneři projektu

Saské zemské ministerstvo životního prostředí, zemědělství a geologie (LP);
Město Oelsnitz v Krušnohoří (PP1); Ústecký kraj (PP2)
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Projekt řeší 2 okruhy
1.

problematika čištění důlních vod inovativními způsoby;

2.

problematika uchovávání kvalitní čisté vody v hornických regionech.

ad 1) První téma navazuje na studie z projektu VODAMIN, kde byl zjištěn
problém s neřízenými zdroji znečištěných vod, mezi které patří spontánní výrony
vod na povrch. Tyto zdroje však nemají konkrétního původce, je třeba najít
efektivní řešení pro jejich trvale udržitelné čištění.
ad 2) Druhý okruh se zabývá problematikou tzv. hydrických rekultivací
zbytkových jam po těžbě uhlí. V budoucnosti budou dle rekultivačního plánu
zatopeny i současné doly (ČSA, Vršany, Bílina, Libouš) a nově vzniklá jezera se
tak stanou fenoménem utvářejícím krajinu. Otázku rekultivací si řeší každá
těžební společnosti samostatně, přičemž chybí celkové koncepční řešení celého
území kraje v závislosti na dostatek zdrojů kvalitní vody pro napouštění těchto
útvarů.
Aktivity Ústeckého kraje:
Realizované aktivity

Odbor administrující projekt

•

mapování drobných vodních útvarů na výsypkách vzniklých v důsledku
báňské činnosti z hlediska jejich možných rizik ovlivnění ostatních
vodních útvarů;

•

hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality drobných vodních
útvarů povrchových vod vzniklých v důsledku báňské činnosti;

•

posouzení Hydrochemických rizik vodních útvarů povrchových vod
vzniklých v důsledku báňské činnosti a návrh jejich eliminace;

•

rešerše stávající hydrologické a hydrochemické situace Severočeské
hnědouhelné pánve z hlediska zatápění zbytkových jam po těžbě uhlí;

•

hydrochemický monitoring vod pro posouzení kvality zdrojů pro
napouštění zbytkových jam a posouzení potenciálních zdrojů
kontaminace;

•

zhodnocení dlouhodobého vývoje kvality vod ve zbytkových jezerech
Severočeské hnědouhelné pánve;

•

posouzení stávajících koncepcí hydrických rekultivací v Severočeské
hnědouhelné pánvi z hlediska optimalizace vodohospodářského
řešení.

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

V realizaci

PURE COSMOS - Úloha veřejné správy při podpoře
konkurenceschopnosti malých a středních podniků
1. fáze (3 roky) – 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019
2. fáze (2 roky) – 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Termín realizace

Partneři projektu

Město Florencie (IT)
Hajdú-Bihar County Government (HU)
Banka Saxony-Anhalt (DE)
Město Birmingham (UK)
Rozvojová agentura střední Makedonie (EL)
Ústecký kraj (CZ)Region Katalánkso (ES)
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Cílem projektu je zlepšení efektivity podpory veřejného sektoru pro malé a
střední podniky, podpořit jejich konkurenceschopnost, podpořit vznik nových
firem, vznik inovativních firem a tím přispět k ekonomickému rozvoji regionu.
Cílem je:
: redukovat náklady veřejného sektoru
: zlepšit poskytování služeb
: zvýšit integrovaný přístup
: zvýšit počet mladých podnikatelů (25 – 40 let)
Realizované aktivity

Aktivity:
: Regional stakeholder group (klíčoví hráči regionu) – spolupráce aktéru
v regionu (Czechinvest, KHK ÚK, UJEP, ICUK, HSRÚK), koordinace činností,
sdílení dobrých praxí, rozdělení kompetencí, vzájemná synergie;
: přenos dobrých praxí mezi zapojenými regiony v oblasti podpory veřejné správy
směrem k podnikání, studijní návštěvy – přenos nástrojů (např. One stop shop);
: Peer review – expertní posouzení a doporučení ke stanovenému tématu;
: Regionální akční plání – soubor projektů a opatření pro podporu
konkurenceschopnosti MSP.

Odbor administrující projekt

Odbor SPRP

Kategorie

Název mezinárodního projektu

V realizaci

SIE – SME Internacionalizace malých a středních podniků
1. fáze (3 roky) – 1. 4. 2016 – 31. 3. 2019
2. fáze (2 roky) – 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Termín realizace
Molise region (Itálie)

Ústecký kraj (Česká republika)
Partneři projektu

NBANK - Dolní Sasko (Německo)
Toruň, rozvojová agentura (Polsko)
Aquitanie, obchodní komora (Francie)
Cantabria, obchodní komora (Španělsko)
Cílem projektu je podpora internacionalizace malých a středních podniků (MSP),
tedy podpora exportu MSP, podpora vstupu na mezinárodní trhy.
Internacionalizace podniků podpoří jejich konkurenceschopnost a motivaci
k inovacím.
Aktivity Ústeckého kraje:

Realizované aktivity





Přenos dobrých praxí, vzájemného učení mezi zapojenými regiony
Sestavení regional stakeholder group – klíčoví hráči regionu
(spolupráce, koordinace činností, rozdělení kompetencí)
Společný výzkum zaměřený na téma odbourávání bariér pro
mezinárodní podnikání malých a středních podniků. Součástí výzkumu
bude porovnání situace v jednotlivých regionech a zpracování
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Odbor administrující projekt

doporučení (porovnávací studie)
Propojování výzkumné a podnikové sféry, zejména MSP na
mezinárodní úrovni, podpora přeshraniční spolupráce, zprostředkování
kontaktů, vytvoření kontaktního místa (poradenského) na KÚ
Zpracování Regionálního akčního plánu s konkrétními návrhy na
zlepšení situace malých a středních podniků v regionu a jejich
mezinárodního působení.
Realizace fóra na podporu konkurenceschopnosti malých a středních
podniků.

Odbor SPRP

Kategorie

V realizaci

ChemMultimodal

Název mezinárodního projektu

1. 6. 2016 – 31. 5. 2019

Termín realizace

Vedoucí partner: Ministerstvo hospodářství, vědy a digitalizace SaskaAnhaltska (DE)
Ostatní partneři:
Ministerstvo pro regionální rozvoj a dopravu Saska-Anhaltska (DE)
isw Institut pro strukturální politiku a ekonomický rozvoj (DE)
Otto-von-Guericke univerzita Magdeburg (DE)
Polská komora chemického průmyslu (PL)
Ústecký kraj (CZ)
Partneři projektu

Svaz chemického průmyslu České republiky (CZ)
Svaz chemického a farmaceutického průmyslu Slovenské republiky (SK)
Univerzita aplikovaných věd Horního Rakouska (AT)
Obecně prospěšná nezisková organizace pro rozvoj průmyslu (HU)
Obchodní komora Horního Rakouska – Plastický klastr (AT)
Province Novara (IT)
SC chemický rozvoj (IT)
Varšavská vysoká ekonomická škola (PL)

Realizované aktivity

Projekt se zabývá podporou zvýšení podílu kombinované dopravy v přepravě
nákladu, zejména chemických látek a má přispět k přesunu dopravy ze silnic na
životnímu prostředí příznivější způsoby dopravy (lodní, železniční doprava).
Výstupy projektu podpoří zejména ochranu životního prostředí a lidského zdraví,
snížení zatížení silnic v Ústeckém kraji, zvýšení bezpečnosti přepravy
nebezpečných látek.
Aktivity, výstupy projektu:
• Analýza možností většího využití existujících chemických komplexů a
jejich napojení na infrastrukturu a analýza koridorů zařízení a
intermodálních terminálů v regionu střední a východní Evropy pro
přepravu nebezpečných látek. Důraz na potřebu využívání speciálních
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zařízení pro přepravu chemických látek a zajištění větší bezpečnosti
dopravy.
Podpora rozšíření počtu kontejnerových vlaků, sítě terminálů, vybavení
koridorů pro přepravu nebezpečného zboží.
Vzdělávání a šíření evropských norem v oblasti přepravy
nebezpečných věcí v střední a východní Evropě.
Mezinárodní spolupráce jako pomoc pro nové kontinentální linky,
podpora nových systémů překladišť a provozu na terminálech vedoucí
ke zvýšení konkurenceschopnosti, snížení emise skleníkových plynů.
Zahrnutí provozovatelů terminálů a překladišť (Lovosice, Ústí nad
Labem), vč. přístavů (Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín) v Ústeckém
kraji mezi klíčové hráče projektu.
Vytvoření sítě strategických partnerů (zapojení partnerů z dalších
průmyslových odvětví, hlavně automobilový průmysl), výměna
zkušeností, pořádání společných workshopů.

Odbor SPRP

Kategorie

V realizaci

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:
Odbor KH – Odbor kancelář hejtmana
Odbor SPRP – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Odbor ZPZ – Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor KP – Odbor kultury a památkové péče
Odbor RR – Odbor regionálního rozvoje
Odbor DS – Odbor dopravy a silničního hospodářství
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