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Základní údaje o spolupráci s partnerským regionem 
Zakarpatská oblast 

Název partnerského regionu: Zakarpatská oblast  

Stát / oblast: Ukrajina 
Centrum regionu: 

(město)  
Užhorod 

Podepsaná smlouva, dohoda: 29. 6. 2017 Smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastní radou (Ukrajina) a 

Ústeckým krajem (Česká republika) 

Územní statistická jednotka NUTS: 
-  

Vrcholný politický orgán: 
Předseda Zakarpatské oblastní rady Mychajlo Rivis 

Základní oblasti spolupráce:  Vzdělávání 

 Hospodářský rozvoj 

 Ochrana životního prostředí 

 Zemědělství 

  
 

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 

 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 - 

2017: 
Odbor KH KÚÚK 

 V r. 2016 Ústecký kraj navázal kontakty s představiteli Zakarpatské 
oblastní rady a uskutečnily se první vzájemné návštěvy představitelů 
obou regionů.  

 V dubnu 2017 byl Zastupitelstvem Ústeckého kraje schválen text 
smlouvy o spolupráci, která byla dne 29. 6. 2017 podepsána v rámci 
oficiální návštěvy v Užhorodě, v sídle Zakarpatské oblastní rady.  
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 V červnu 2017 navázala na podepsanou dohodu o spolupráci místní 
akční skupina SERVISO, o. p. s., která uzavřela memorandum 
s Agenturou pro regionální rozvoj a přeshraniční spolupráci 
„Zakarpatí“ a následně realizovala projekt Podpora rozvoje metody 
LEADER a její aplikace pro rozvoj venkova na Ukrajině. V rámci 
projektu navštívila v srpnu 2017 česká delegace Zakarpatskou 
oblast a následně ukrajinská delegace v říjnu 2017 Ústecký kraj. 
Obou pracovních cest se zúčastnili zástupci veřejné sféry 
z členských obcí MAS, podnikatelského sektoru a rovněž vedení 
obou regionů. Cílem projektu bylo poznání specifik obou regionů, 
sblížení národů a vzájemné porozumění účastníků projektu 
a uvedení příkladů dobré praxe, jak lze efektivně čerpat prostředky 
z dotačních titulů EU na obnovu venkova. 

 V listopadu 2017 inicioval Ústecký kraj jednání s velvyslancem ČR 
působícím v Kyjevě ohledně podpory záměru vzniku pobočky 
Českého centra v Kyjevě se sídlem v Užhorodu. 

 V prosinci 2017 pak oslovil Ústecký kraj Zakarpatskou oblast 
dopisem s nabídkou realizace poskytnutí věcného daru v podobě 
prostředků hasičské techniky pro tamější záchranné sbory. 

 V únoru 2018 byl založen zapsaný spolek Ukrajinsko-zakarpatská 
agentura, z. s., který má se souhlasem Rady Ústeckého kraje sídlo 
na adrese krajského úřadu. Hlavním cílem tohoto spolku bude cíleně 
koordinovat spolupráci mezi regiony Ústeckého kraje a Zakarpatské 
oblasti, prezentovat oba regiony navzájem a organizačně pomáhat 
při naplňování různých forem spolupráce dle uzavřené Dohody 
o spolupráci mezi oběma regiony. 

 V květnu 2018 navštívila delegace Zakarpatské oblasti v čele 
s předsedou M. Rivisem Ústecký kraj. Zúčastnila se 
1. meziregionálního fóra Ústeckého kraje se tematickým zaměření 
na spolupráci mezi oběma regiony. 

 V červnu 2018 navštívila delegace Ústeckého kraje v čele 
s hejtmanem O. Bubeníčkem Užhorod. Zúčastnila se slavnostního 
otevření českého Domu regionů v centru města. Dům regionů byl 
zřízen jako pobočka Českého centra v Kyjevě a slavnostního stříhání 
pásky se kromě vedoucích představitelů obou spolupracujících 
regionů zúčastnil rovněž velvyslanec ČR v Kyjevě a starosta města 
Užhorod. 

 Na konci září 2018 pořádal Ústecký kraj v rámci oslav 100. výročí 
vzniku samostatného Československa třídenní prezentační akci 
nazvanou České dny v Užhorodu, kde se prezentovaly jak 
podnikatelské subjekty z Ústeckého kraje, tak i některé české kraje. 
Akci organizačně zajišťovala Ústecko-zakarpatská agentura, 
z.s. Ústecký kraj využil této příležitosti k předání humanitárního daru 
v podobě techniky na pomoc tamním hasičům.  

 V listopadu 2018 navštívili velvyslanci Lotyšska, Litvy, Estonska 
a Švédska Dům regionů v Užhorodu, kde jim byla prezentována 
činnost spolku UZA, z.s., který na Ukrajině zastupuje zájmy 
Ústeckého kraje. Zároveň byl představen i samotný Dům regionů 
jako subjekt napomáhající rozvoji ekonomiky, kultury, sportu 
a dalších oblastí Zakarpatí. 

 

Aktivity plánované pro rok 2019: Odbor KH KÚÚK 

 Podpora projektu MAS SERVISO, o.p.s. 

 Podpora organizace akce České dny v Užhorodě. 

 Spolupráce s UJEP na realizaci projektů s univerzitou v Užhorodě. 
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 Poskytnutí věcného daru (vyřazená sanita ZZS ÚK) Oblastní dětské 
nemocnici v Mukačevu 

Navrhované aktivity:  

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 
 


