
Příloha č. 7 

1 
 

Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Mogilevská oblast 

Název partnerského regionu: Mogilevská oblast  

Stát / oblast: Běloruská republika 
Centrum regionu: 

(město)  
Mogilev 

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.:  475 657 736 E-mail: kalasova.a@kr-ustecky.cz 

Aktivity za sledované období r. 2014-  

2018: 
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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 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. 

 V roce 2017 neproběhlo žádné oficiální setkání české a běloruské 
strany.  

 Vedení Mogilevské oblasti bylo pozváno na Podnikatelské fórum 
Ústeckého kraje 2018, nikdo se nezúčastnil. 

 V roce 2018 žádné oficiální setkání představitelů regionů 
neproběhlo.  

Odbor SPRP KÚÚK 

 V květnu 2018 se na krajském úřadě uskutečnilo pracovní jednání 
zástupců Mogilevské oblasti s pracovníky odboru SPRP. Za ÚK se 
zúčastnil náměstek hejtmana ÚK Stanislav Rybák.  

 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Podpora obchodních vztahů firem z ÚK a Mogilevské oblasti (např. 
Podnikatelské fórum, aj.) 

 

Navrhované aktivity:  Pozvání delegace Mogilevské oblasti na Podnikatelské fórum ÚK 
2019 

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

Odbor SPRP KÚÚK – Ing. Jana Nedrdová, vedoucí oddělení strategie 

(475 657 944, nedrdova.j@kr-ustecky.cz) 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
KHK ÚK – Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje 
Odbor KH KÚÚK – Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Odbor RR KÚÚK – Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Ústeckého kraje 
Odbor SPRP KÚÚK – Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje 
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