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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Vladimirská oblast 

Název partnerského regionu: Vladimirská oblast  

Stát / oblast: Ruská federace 
Centrum regionu: 

(město)  
Vladimir 

Podepsaná smlouva, dohoda: 19. 5. 2017 Memorandum o záměrech mezi Administrací Vladimirské oblasti 

(Ruská federace) a Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
-  

Vrcholný politický orgán: 
Gubernátor Vladimirské oblasti Vladimir Sipjagin  

Základní oblasti spolupráce:  Obchodně-ekonomická oblast 

 Vědecko-technická oblast 

 Investice 

 Zdravotnictví 

 Kultura 

 Školství, mládež a sport 

 Energetika 
 

Specifické oblasti spolupráce:  

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 SPRP KÚ ÚK 

 Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK 

 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy KÚ ÚK 

 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. 2016 - 

2018: 
Odbor KH KÚÚK 

 Od r. 2016 probíhalo intenzivní vyjednávání a formulování obsahu 
memoranda o spolupráci.  

 Finální podoba memoranda byla schválena Zastupitelstvem 
Ústeckého kraje v dubnu 2017.  
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 Ke slavnostnímu podpisu memoranda o spolupráci došlo při 
příležitosti 5. Vladimirského meziregionálního ekonomického fóra 
dne 19. 5. 2017 ve Vladimiru.  

 První možnosti spolupráce byly nastíněny při oficiální návštěvě 
delegace z Vladimirské oblasti v Ústeckém kraji v říjnu 2017. Během 
jednání se diskutovalo o spolupráci škol, univerzit a obchodních a 
výrobních společností, ale i o spolupráci v oblasti kultury a 
cestovního ruchu. 

 V roce 2018 neproběhla žádná oficiální návštěva.   

 Zaslán gratulační dopis nově zvolenému gubernátorovi Vladimiru 
Sipjaginovi. Zároveň byl ze strany ÚK vyjádřen zájem i nadále 
rozvíjet spolupráci. 

 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Pozvánka vedení Vladimirské oblasti na Podnikatelské fórum 
Ústeckého kraje 2019. 

 Podpora rozvoje turistického ruchu, tzv. Dark Tourism, Lázně 
Teplice.  

 Podpora spolupráce mezi městy Kiržač a Rumburk a Sudogda a 
Krupka. 

Navrhované aktivity:  Setkání vedení ÚK s nově zvoleným gubernátorem Vladimirské 
oblasti. 

Poznámky:   

Kontaktní osoby zainteresovaných 

odborů KÚÚK 

 

 
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK:  
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 
 


