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Jižní Dánsko

Partnerské regiony
Olomouckého kraje

Reggio Emilia

Olomoucký kraj od doby svého vzniku vstupuje
do mezinárodních vztahů a pracuje na vznikání, udržování
a rozvíjení partnerských kontaktů s regiony a oblastmi
v jiných zemích. Tento prvek umožňuje získávání a předávání
zkušeností, nápadů, idejí, poučení a současně nabízí možnost
prezentace kraje jako spolehlivého a atraktivního zahraničního
partnera. Během několika let se podařilo navázat několik
významných kontaktů, které dospěly až k podpisu smlouvy
o partnerství, jenž určuje preferenční oblasti spolupráce,
formu a rozsah vzájemného partnerství. Většina kontaktů
z partnerských regionů fungovala již před založením kraje,
který však po svém vzniku převzal iniciativu a ve velké míře
rozšířil oblasti spolupráce s jednotlivými regiony.
Partnerství byla nejčastěji převzata z dříve existující spolupráce
měst a bývalých okresů nebo institucí Olomouckého kraje.

Opole

Vejle

Baranya

Würzburg

Opole

Würzburg

Baranya

Informace o partnerských regionech
Odbor tajemníka hejtmana,
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů

Reggio
Emilia

Tel.: +420 585 508 251
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Vojvodina
Ganja

Vojvodina

GRADD

Kostroma
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Jižní Dánsko
Dánské
království

ředitel – nejvyšší administrativní úředník
odbory: – odbor sociálních služeb
– odbor zdravotnictví
– odbor pro životní prostředí a plánování
– odbor školství a kultury
– odbor pro ekonomický rozvoj (funguje nezávisle)

3. 3. Zajímavosti z regionu Jižní Dánsko

Hlavní město: Kodaň
Rozloha: 43 092 km2
Počet obyvatel: 5,6 mil.
Věřejná správa: vláda, 5 regionálních
samospráv, 98 samosprávných obcí.
Pevninské Dánsko, bez autonomních
území Faerských ostrovů a Grónska,
je unitární stát. Veřejná správa má
tři úrovně: ústřední vládu, regionální
samosprávy a samosprávné obce.
V důsledku reformy veřejné správy,
která v Dánsku proběhla v roce 2007,
byl počet regionů snížen z 15 na 5
a počet samosprávných obcí klesl
z 272 na 98. V rámci snižování
počtu samosprávných celků došlo
i ke změnám názvů regionů. Partnerský
region, původně kraj Vejle, se tedy nyní
nazývá Jižní Dánsko (Syddanmark).
Region Jižní Dánsko
Počet obyvatel: 1,2 mil.
Rozloha regionu: 12 191 km2
Středisko správy regionu: Vejle

Krajský úřad:

V regionu Jižní Dánsko, ve městě Billundu najdete jeden ze dvou
evropských Legolandů, místo her, kovbojské městečko z kostek, pirátskou vesnici nebo miniaturní stavby známých budov. Za zmínku stojí
expozice věnovaná robotice – samozřejmě v souvislostech s Legem. Někde se legokrajinou
projedete na lodičkách, jinde na vás čekají klouzačky.

4. Partnerství s Olomouckým krajem
Smlouva o partnerství: 16. 6. 2000

Partnerské kontakty Olomouckého kraje s regionem Vejle byly zahájeny již v roce 2000,
tedy ještě před faktickým ustavením krajů. Deklaraci o vzájemné spolupráci podepsali
zástupci za region Vejle, Olomoucký kraj a Sdružení obcí Střední Moravy dne 19. 6. 2000.
Od roku 2001 existuje spolupráce mezi oběma regiony v oficiální i pracovní rovině.

1. Základní informace

Region Jižní Dánsko je druhým největším krajem
Dánska. Do kompetencí kraje v rámci samostatné
působnosti patří zdravotnictví, sociální péče,
vzdělání, regionální rozvoj a územní plánování,
veřejná doprava a péče o životní prostředí,
kultura a sport.

Hlavní oblasti spolupráce jsou:
– sociální oblast
– životní prostředí
– cestovní ruch
– celoživotní vzdělávání
– regionální rozvoj a doprava
– kultura.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

2. Organizační struktura kraje
Krajská rada:
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41 volených zastupitelů, kteří se scházejí jednou
měsíčně
5 stálých výborů:
– ekonomický
– zdravotní
– sociální
– životního prostředí a plánování
– vzdělávání a kultury
– výbor pro prevenci (zdravotnictví a doprava)
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Reggio Emilia

3. Zajímavosti z provincie Reggio Emilia

Již od středověku se v tomto kraji vyrábí oblíbený italský sýr
Parmigiano reggiano, česky parmazán. Pochází ze severoitalského kraje Emilia Romagna z měst Reggio Emilia, Parma,
Bologna. Z kravského mléka se tvarují velké bochníky sýra
o velikosti 35–45 cm a váze 40 kg a po ročním zrání přichází
na trh. Struktura zralého sýru je zrnitá, což poznáme nejlépe při
porcování. Dalším produktem prastaré tradice je balzamický ocet,
který bývá používán jako dochucovadlo.

Italská
republika

Hlavní město: Řím
Rozloha: 301 230 km2
Počet obyvatel: 60,7 mil.
Veřejná správa: 20 regionů
110 provincií a obce

Administrativní členění státu:
Italská republika je centralizovaným
státem s hlavním městem Římem
(Roma) a třístupňovým administrativním
členěním (region – provincie – obec).

Provincie Reggio Emilia
Počet obyvatel: 534 tis.
Rozloha provincie: 2292 km2
Správní středisko provincie:
město Reggio Emilia
Provincie Reggio Emilia je součástí
regionu Emilia Romagna.

Hlavním cílem provincie je rozvoj v oblastech sociální, kulturní,
ekonomické a enviromentální.

4. Partnerství s Olomouckým krajem

Smlouva o partnerství: 11. 3. 2004
Partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií Reggio Emilia
má více než čtyřicetiletou tradici. První smlouva o partnerství mezi
dnes již neexistujícím okresem Olomouc a provincií Reggio Emilia
byla podepsána 9. 9. 1964, v roce 2004 se tedy připomínalo
již čtyřicáté výročí této spolupráce a při této příležitosti byla dne
11. 3. 2004 podepsána nová Dohoda o spolupráci mezi partnery:
Olomouckým krajem a provincií Reggio Emilia.

1. Základní informace

Provincie je v rámci italského administrativního systému
samosprávným mezistupněm mezi regionem a obcí.
Regionů je 20 a jsou to: Abruzzi, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte,
Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto
Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto. V důsledku
reformy veřejné správy, která v Itálii proběhla v roce
2014, se počet provincií zvýšil ze 103 na 110.

2. Organizační struktura kraje

V čele provincie stojí prezident provincie (Il presidente),
provinciální rada (La Giunta Provinciale) a provinciální
zastupitelstvo (Il Consiglio Provinciale).

Hlavní oblasti spolupráce jsou:
– kultura,
– vzdělávání
– sport
– spolupráce podnikatelů
– hospodářský rozvoj.

Informace o partnerských regionech
Odbor tajemníka hejtmana,
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

Provinciální úřad:

provinciální rada – 9 členů
provinciální zastupitelstvo – 30 zastupitelů

Odbory:
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–
–
–
–
–

odbor
odbor
odbor
odbor
odbor

majetku a infrastruktury
plánování a územní ochrany
strategického rozvoje
organizace a administrativy
sociální a trhu práce
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Opole

Oblastí Opolského vojvodství prochází Sudetský oblouk, který modeluje přirozenou hranici
s Českou republikou. Oblíbeným turistickým centrem regionu jsou jezera Turavské, Niské
a Otmuchovské.

4. Partnerství s Olomouckým krajem
Smlouva o partnerství: 9. 7. 2002

Polsko

Partnerství mezi Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím je založeno nejen
na oboustranném zájmu o spolupráci, ale především na geografické blízkosti, z které zájem
o toto partnerství vyplývá. Opolské vojvodství je jedním ze dvou zahraničních regionů,
s kterými Olomoucký kraj bezprostředně sousedí, a má s ním 102 km dlouhou společnou hranici.

Hlavní město: Varšava
Rozloha: 312 tis. km2
Počet obyvatel: 38,6 mil.
Správní členění státu: vláda
16 vojvodství, obce

Dne 9. 7. 2002 byla podepsána Dohoda mezi Olomouckým krajem a Opolským
vojvodstvím. Obě strany se v ní zavázaly ke vzájemné spolupráci v oblastech:

Administrativní členění státu:
Opolské vojvodství leží v jihozápadní
části země a je jedním ze 16 vojvodství Polska. K 1. lednu 1999 vzniklo
nové Opolské vojvodství sloučením
bývalého Opolského vojvodství
a části Czestochowského vojvodství.

Opolské vojvodství
Počet obyvatel: 1 100 tis.
Rozloha kraje: 9 tis. km2
Středisko správy vojvodství:
město Opole

1. Základní informace

Správním centrem vojvodství je Opole (130 600 obyv.).
Dalšími velkými městy Opolského vojvodství jsou
Kędzierzyn-Koźle, Nysa či Brzeg. Do kompetencí
vojvodství patří: spolupráce s ostatními regiony EU,
zastupování zájmů Opolského vojvodství v Bruselu,
podpora hospodářských, investičních a turistických
činností regionu či zlepšení čerpání finančních
prostředků ze Strukturálních fondů EU.

2. Organizační struktura vojvodství
Vojvoda – představitel státní správy
Maršálek – představitel samosprávy

– spolupráce samosprávných orgánů na obou stranách
– regionálního rozvoje a územního plánování
– oblasti plánování a realizace projektů dopravní a technické infrastruktury
– otázek boje s nezaměstnaností a omezování jejích společenských důsledků
– ochrany životního prostředí a přírody
– vodního hospodářství a protipovodňové prevence
– vzájemné propagace spolupráce mezi oběma regiony, zejména v rámci kontaktů s partnery
z Evropské unie
– využívání prostředků Evropské unie a využití Informační kanceláře Opolského vojvodství v Bruselu
– hospodářské činnosti malých a středních podniků a institucí zabývajících se jejich propagací
– výměny technologií v různých oblastech
– podpory kontaktů mezi osvětovými a vzdělávacími institucemi formou výměn mládeže
a formou delegování vědeckých pracovníků a vzájemné výuky jazyka partnera hlavně
v příhraničních oblastech
– profesního vzdělávání
– propagace kultury obou regionů hostováním uměleckých skupin, pořádáním výstav a jiných
forem kulturní činnosti
– turistiky a sportu
– ochrany zdraví
– přípravy a výměny publikací vlastních a jiných.

Informace o partnerských regionech:

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

3. Zajímavosti z Opolského vojvodství

Opolské vojvodství sousedí na jihu s Českou republikou,
konkrétně s Olomouckým a Moravskoslezským krajem.
Těsná blízkost regionu s Jeseníky vybízí k zesílení aktivit
v podpoře turistického ruchu, pozitivním příkladem informovanosti polských občanů o Jeseníkách je existence
odkazu na http://www.oportal.pl.
8
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Baranya
Maďarsko

3. Zajímavosti z regionu

Baranya je vinařský kraj se středomořským podnebím a s velkým množstvím zajímavých
turistických cílů. Jen půl hodiny cesty od města Pécs jsou vzdáleny světoznámé lázně
Harkányi. Toto lázeňské město leží v jihozápadním cípu země, přímo vedle řeky Drávy.
Zvláštní složkou zdejší vody je karbonylsulfid, který byl objeven v minulém století a v této
formě se nachází pouze zde a nikde jinde na světě. Aktivní síra má mimořádně vysoké
léčivé účinky, dá se používat v balneo-fyzioterapii a při elektromechanické léčbě.
V současnosti se lázeňské místo orientuje na moderní turistické zázemí a služby.

Hlavní město: Budapešť
Rozloha: 93 tis. km2
Počet obyvatel: 10,04 mil.
Správní členění státu:
vláda, 19 žup (regionální
samosprávy), obce

4. Partnerství s Olomouckým krajem

Administrativní členění státu:
Maďarsko je unitární stát. Veřejná
správa má tři úrovně: ústřední vláda,
19 regionálních samospráv (župy)
a obecní samosprávy.

Oblasti spolupráce:
– interregionální spolupráce (společné strategické plány orientované na EU)
– cestovní ruch
– sociální oblast (vzdělávání handicapovaných, drogová problematika)
– kultura (program „Světové dědictví“)
– věda (vztahy mezi vědeckými institucemi)
– regionální rozvoj a politika zaměstnanosti.

Baranya
Počet obyvatel župy: 401 tis.
Rozloha župy: 4430 km2
Správní středisko župy: město Pécs
Struktura župy: středisko župy město
Pécs, devět měst a 291 obcí

Smlouva o partnerství: 8. 4. 2004
Partnerství se župou Baranya vychází se spolupráce mezi městy Pécs a Olomoucí.
Olomoucký kraj se představil na veletrhu Expo Pécs v červnu 2002 a zde také byla
dohodnuta další spolupráce mezi regiony. Dne 8. dubna 2004 byla podepsána
Dohoda o spolupráci mezi Olomouckým krajem a župou Baranya.

1. Základní informace

V rámci administrativní struktury Maďarska tvoří župa
druhou úroveň. Do její kompetence patří: muzea,
knihovnictví, zdravotnictví a sociální služby, veřejné
vzdělávání, péče o životní prostředí, ochrana zájmu
dětí a mládeže.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

2. Organizační struktura župy

Generální shromáždění župy Baranya:
1 předseda
40 volených poslanců
12 stálých komisí

Odbory:

–
–
–
–
–

10

zemědělství a rozvoj venkova
infrastruktura a ochrana životního prostředí
mezinárodní záležitosti
koordinace samosprávy
regionální vztahy
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Würzburg

4 . Partnerství s Olomouckým krajem

Ve vztahu k Landkreisu Würzburg Olomoucký kraj navázal v roce 2003 na partnerství,
které se od 90. let rozvíjelo na úrovni škol a institucí s okresem Šumperk. Po zániku
okresních úřadů toto partnerství převzal Olomoucký kraj, i když aktivity s okresem Šumperk
se nadále rozvíjejí. Rozšíření partnerství na celý Olomoucký kraj znamená možnost zapojit
do něj další subjekty – např. univerzitu, kulturní instituce apod.

Německo
Hlavní město: Berlín
Rozloha: 357 tis. km2
Počet obyvatel: 82 mil.
Správní členění státu: 16 spolkových
zemí, 323 Landkreis (okresy), obce.

Dosavadní jednání o spolupráci zahrnovala zejména následující oblasti:
– školství a mládež
– cestovní ruch
– kultura a umění
– hospodářský rozvoj a marketing hospodářského rozvoje
– zdravotnictví a sociální věci.

Administrativní členění státu:
Spolková republika Německo je
federálním státem s hlavním městem
Berlín. Stát je tvořen 16 spolkovými
zeměmi, z čehož jsou 3 městskými
státy (Berlin, Bremen, Hamburg,).
Landkreis Würzburg
Počet obyvatel: 159 tis.
Rozloha okresu: 968 km2
Správní středisko okresu:
město Würzburg

V současné době patří rezidence státu Bavorsko. Komplex budov je tak obrovský, že se
sem pohodlně vejde nejen prohlídkový okruh rezidence, ale také státní archiv, státní galerie
s obrazy benátských mistrů, sbírky Muzea Martina von Wagnera, Státní vinné sklepy a různé
instituce würzburské univerzity.

Informace o partnerských regionech:
Odbor tajemníka hejtmana,
Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

1. Základní informace:

Landkreis Würzburg je součástí spolkové země
Bayern (Bavorsko) a je jedním ze 70 Landkreisů.
Pojem „Landkreis“ lze do české správní terminologie
přeložit jako okres. Každá spolková země je tvořena
okresy a každý okres je poté tvořen obcemi.

2. Organizační struktura kraje:

Okresní sněm – parlament:
– 1 zemský rada (přednosta),
– 70 okresních radních
– výbory
Okresní správy:
vykonávají rozhodnutí okresního sněmu

3. Zajímavosti z regionu Würzburg

Würzburg se rozkládá na obou březích řeky
Mohan, mezi svahy pokrytými vinicemi. Na první
pohled upoutá pevnost Marienberg vypínající se
nad městem, ale Würzburg je především městem
s barokním architektonickým klenotem – rezidencí
bavorských arcibiskupů. Ta byla společně se zahradami a rezidenčním náměstím zahrnuta do Seznamu
UNESCO v roce 1981.
12
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Vojvodina
Srbsko
Hlavní město: Bělehrad
Rozloha: 88,361 tis. km2
Počet obyvatel celkem: 9,85 mil.

2. Zajímavosti z regionu

Demografické členění oblasti Vojvodina je velmi pestré. Srbové tvoří absolutní majoritu,
následují Maďaři a Chorvati, dále Slováci, Černohorci a Rumuni, Rómové, Rusíni, Makedonci a další menší etnické skupiny. Významná je i početná česká menšina, kteřá zde žije.

Administrativní členění:
Srbsko se skládá ze dvou oblastí:
Srbsko a autonomní oblast
Vojvodina.
Nezávislost Kosovské republiky
uznala Česká republika
21. 5. 2008.
Vojvodina
Počet obyvatel: 2 miliony
Rozloha oblasti: 21 506 km2,
což představuje čtvrtinu celého Srbska.
Správní středisko oblasti:
město Novi Sad
Veřejná správa: 45 opštin (samostatný
okres) a 7 okrugů (regionů)
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V provincii Vojvodina jsou kromě srbského jazyka uzákoněny další oficiální jazyky největších
národních menšin: maďarština, slovenština, rumunština a rusínština. S výjimkou jazyků se
obyvatelé liší náboženským vyznáním a to tak, že Srbové, Černohorci, Rómové, Makedonci
a Ukrajinci se hlásí k pravoslaví, Maďaři, Chorvati a Rusíni jsou katolíci zatímco Slováci protestanti. V provincii je také mnoho muslimů a dalších menších náboženských komunit. V hlavním
městě provincie Novi Sad jsou soustředěny významné kulturní a společenské instituce:
Matice Srbska založená roku 1826 a Srbské národní divadlo založené v roce 1861.
V Novém Sadu se nachází pobočka Srbské akademie věd a umění a dva Vědní instituty.
Významným subjektem je také Univerzita v Novém Sadu, která se skládá ze 13 fakult.

3. Partnerství s Olomouckým krajem		
Smlouva o partnerství: 12. 12. 2003

Ve vztahu k Autonomní oblasti Vojvodina Olomoucký kraj v roce 2002 neoficiálně navázal
na dlouholeté partnerství statutárního města Olomouc s městem Subotica, které je součástí
Autonomní oblasti Vojvodina. Dne 12. 12. 2003 byla podepsána „Dohoda o spolupráci
mezi Olomouckým krajem a Autonomní oblastí Vojvodina“.

1. Základní informace

Vojvodina se skládá z 45 opštin a 7 okrugů,
jejichž centra jsou Subotica, Zrenjanin, Kikinda,
Pancevo, Sombor, Novi Sad a Sremska Mitrovica.
Oblastí protékají tři velké splavné řeky: Dunaj,
Tisa a Sava, které provincii rozdělují do tří oblastí:
Banat na východě, Bačka na severozápadě a Srem
na jihozápadě. Regiony jsou charakteristické
úrodnou půdou, celkovým ekonomickým a kulturním
rozvojem, vysokou hustotou obyvatelstva
a demografickou různorodostí.

Hlavní oblasti spolupráce jsou:
– hospodářský a regionální rozvoj a podnikatelská činnost (hlavní oblast)
– cestovní ruch
– kultura a umění
– věda, technologický rozvoj, školství, mládež a tělovýchova
– sport
– zdravotnictví a sociální věci
– účast na výstavách a veletrzích.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251
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Kostroma
Ruská
federace

2. Organizační struktura oblasti
Kostromská oblastní duma:
parlament 24 poslanců
Administrativa Kostromské oblasti:
1 hlava administrativy / gubernátor

3. Zajímavosti z Kostromské oblasti

Největší potenciál cestovního ruchu má přirozeně
Kostroma, která patří do tzv. „Zlatého kola“ ruských
historických měst. Hlavními průmyslovými obory jsou textilní
průmysl, strojírenství a zpracování dřeva. K pozoruhodnostem
patří zpracování drahých kovů a výroba předmětů z filigránu.
K nejvýznamnějším památkám patří Ipatijevský klášter,
kde pobýval zakladatel dynastie Romanovců Michail Roman
před nástupem na ruský trůn.

Hlavní město: Moskva,
Rozloha: 17 mil. km2
Počet obyvatel: 148 mil.
Správní členění státu:
federace s 89 subjekty

Administrativní členění státu:
Rusko je federativním státem.
Federace má celkem 89 subjektů:
21 republik, 6 krajů, 49 oblastí,
1 autonomní oblast, 10 autonomních
okruhů a 2 federální města. Federace je
asymetrická – republiky mají širší kompetence než ostatní subjekty federace.

Kostromská oblast
Počet obyvatel: 766 tis.
Rozloha kraje: 60 tis. km2,
je druhým největším krajem Ruska,
s nejmenším osídlením.
Středisko správy oblasti:
město Kostroma, ležící na řece Volze

4. Partnerství s Olomouckým kraje		

Smlouva o ekonomicko-kulturní spolupráci: 26. 7. 2004.
Hlavními tématy spolupráce podle této smlouvy jsou:
– hospodářský rozvoj, obchodní spolupráce, podpora investic
– společné a vzájemné prezentace na veletrzích a výstavách
– vzdělávání
– kultura a sport
– cestovní ruch.

1. Základní informace

Kostromská oblast má vlastní ústavu a definuje se
jako „státoprávně teritoriální útvar“, který je rovnoprávným a neoddělitelným subjektem Ruské federace. Nachází se v evropské části Ruské federace,
cca 300 km na severovýchod od Moskvy. Je částí
Centrálního federálního okruhu, který patřil k nejvíce
industrializovaným částem Ruska.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

Kompetence oblasti
Kostroma
Moskva
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

oblastní zákonodárství
administrativní členění oblasti
ochrana práv a svobod občanů
vytváření orgánů státní moci oblasti
oblastní rozpočet
územní plánování a ochrana přírody
sociální zabezpečení obyvatel
legislativní regulace místní samosprávy
mezinárodní styky (v souladu s federálními zákony)
oblastní archivy
udělování vyznamenání a čestných titulů oblasti
další úkoly v souladu s ústavou
17

Gradd
Spojené státy
americké

Hlavní město: Washington D.C.
Rozloha: 9 831 513 km2
Počet obyvatel: 313,9 mil.

V regionu GRADD je mimo jiné zastoupen těžební,
ocelářský, papírenský a potravinářský, např.
lihovarnický průmysl – známý bourbon z Kentucky.
GRADD je rovněž oblastí umění a kultury. Město
Owensboro je často nazýváno „městem festivalů“.
Z města Owensboro také pochází filmová hvězda
Johnny Depp nebo bratři Everlyovi, rock’n‘rollové
hvězdy z 60. let. Stát Kentucky je mimo jiné světově
proslulý prestižním závodem koní Kentucky Derby.

4. Partnerství s Olomouckým kraje		
Smlouva o partnerství: 18. 6. 2007

Veřejná správa:
Spojené státy se administrativně
dělí na 50 států a DC
(District of Columbia).
Samosprávnou jednotkou v rámci
jednotlivých států je tzv. „county“
(podobné okresům v ČR).

GRADD
(Green River Area Development
District), Kentucky
Počet obyvatel: 210 tis.
Rozloha: 6782 km2
Středisko správy oblasti: Owensboro

3. Zajímavosti z regionu

Partnerství Olomouckého kraje a regionu GRADD rozšířilo stávající spolupráci
měst Olomouc a Owensboro, která trvá již od roku 1994.
Spolupráce obou regionů se týká především těchto oblastí:
– místní správa
– ekonomický rozvoj
– rozvoj cestovního ruchu, kultury a sportu
– rozvoj vzdělání, vědy a výzkumu.

1. Základní informace

Green River Area Development District (GRADD) je
sdružení pěti okresů (counties), které se nachází na
středozápadě Spojených států amerických. Hlavním
městem jednoho z okresů na území GRADD je
Owensboro, které je partnerským městem Olomouce
již od roku 1994.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

2. Organizační struktura kraje

Správní rada
Správní radu kraje tvoří 38 členů v čele s předsedou.
Poradními orgány rady jsou výbory.
Administrativu regionu zajišťuje instituce podobná
krajským úřadům v ČR.
Gradd
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Ganja
Ázerbájdžán
Hlavní město: Baku
Rozloha: 86 600 km2
Počet obyvatel: 9,4 mil.

Město Ganja má jeden z největších textilních konglomerátů
v Ázerbájdžánu a je známé výrobou hedvábí, které získává
nejvyšší známky kvality v sousedních zemích a na Blízkém
Východě. Odborníky je velice dobře hodnocena také produkce vína. Oblast je známá i díky hoře Kapaz přesahující
výšku 3000 metrů a sedmi jezerům v jejím okolí, z nichž
nejslavnější je modré jezero Gejgel. Region skýtá ideální
podmínky pro kanoistiku, pěší turistiku nebo trekking.

4. Partnerství s Olomouckým kraje		
Smlouva o partnerství: 26. 4. 2012

Podpisem smlouvy byly Olomouckým krajem
a Výkonnou mocí regionu Ganja ustanoveny partnerské vztahy mezi oběma regiony.
Záměrem tohoto partnerství je posílit přátelské vztahy a prohloubit spolupráci
za účelem přispění k rozvoji obou regionů.

Veřejná správa:
Ázerbájdžán se administrativně
člení na 59 okresů (rajonů),
11 správních měst.
Součástí státu je i Nachičevanská
autonomní republika.

Region Ganja
Počet obyvatel: 313 tis.
Rozloha města: 110 km2
Správní středisko oblasti: město Ganja

3. Zajímavosti z regionu Ganja

1. Základní informace

Region Ganja leží v západní části země
a je druhým průmyslově nejrozvinutějším regionem.
Správní středisko regionu, město Ganja,
je druhým největším městem Ázerbájdžánu.

2. Organizační struktura kraje

Hlavní oblasti spolupráce:
– podpora dobré vůle a vzájemného porozumění
– výměna zkušeností v oblasti místní správy
– spolupráce a výměna v oblasti kultury, vědy a vzdělávání
– založení a rozvoj vztahů mezi mládeží obou regionů
– podpora obchodu a cestovního ruchu
– vznik a rozvoj spolupráce v oblasti obchodu a podnikání
– další rozvoj přátelských vztahů mezi národy obou zemí.

Informace o partnerských regionech

Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

V čele místní samosprávy je Výkonná moc.
Vedoucí výkonné moci je jmenován
prezidentem Ázerbájdžánu.
Prezident také určuje rozsah kompetencí
výkonné moci daného regionu.
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Partnerské regiony
Olomouckého kraje

Informace:
Odbor tajemníka hejtmana, Oddělení cestovního ruchu a vnějších vztahů
Tel.: +420 585 508 251

Region Jižní Dánsko
Počet obyvatel: 1,2 mil. • Rozloha regionu: 12 191 km2
Středisko správy regionu: Vejle
Velvyslanectví Dánského království v ČR
Maltézské nám. 475/5, 118 00 Praha 1
tel.: 257 531 600, fax: 257 316 640
e-mail: prgamb@um.dk, www.denmark.cz

Provincie Reggio Emilia
Počet obyvatel: 468 tis. • Rozloha provincie: 2292 km
Správní středisko provincie: město Reggio Emilia
Provincie Reggio Emilia je součástí regionu Emilia Romagna.
2

Velvyslanectví Italské republiky v ČR
Nerudova 20, Praha 1 – Malá Strana 118 00
tel.: 233 080 111, fax: 257 531 522
e-mail: italemba@mbox.vol.cz, www.italianembassy.cz

Opolské vojvodství
Počet obyvatel: 1100 tis. • Rozloha kraje: 9412 km2
Středisko správy vojvodství: město Opole
Velvyslanectví Polské lidové republiky v Praze
Valdštejnská 8, 118 01 Praha 1
tel.: (+420) 257 099 500, fax: (+420) 257 530 399
e-mail: ambrpczechy@mbox.vol.cz, www.ambpol.cz

Župa Baranya
Počet obyvatel župy: 401 tis. • Rozloha župy: 4430 km2
Správní středisko župy: město Pécs
Struktura župy: středisko župy město Pécs, devět měst a 291 obcí
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Velvyslanectví Maďarské republiky v ČR
Českomalínská 7/20, 160 00 Praha 6
tel.: 233 324 454, fax: 233 322 104
e-mail: huembprg@vol.cz

Landkreis Würzburg
Počet obyvatel: 159 tis. • Rozloha okresu: 968 km2
Správní středisko okresu: město Würzburg
Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR
Vlašská 19, Postbox 88, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
tel.: (+420) 257 113 111, (+420) 257 531 481, fax: (+420) 257 534 056
e-mail: zreg@prag.auswaertiges-amt.de, www.deutschland.cz

Autonomní oblast Vojvodina
Počet obyvatel: 2 mil. • Rozloha oblasti: 21 tis. km2
Správní středisko oblasti: město Novi Sad
Velvyslanectví Srbska a Černé Hory v ČR, Mostecká 277/15, 118 00 Praha 1
tel.: 257 532 075, fax: 257 533 948, e-mail: yuambacz@mboc.vol.cz
SVAZ PŘÁTEL ČECHŮ, SLOVÁKŮ A JUGOSLÁVCŮ, BĚLEHRAD
Společnost přátel sdružující cca 200 Čechů.
Předseda: Josef Valenta (tel.: +38/111 767 804)
Místopředseda Zoran Kamarit (tel.: +38/111 767 804)

Kostromská oblast
Počet obyvatel: 766 tis. • Rozloha kraje: 60 tis. km2
Středisko správy oblasti: město Kostorma, ležící na řece Volze
Velvyslanectví Ruské federace v ČR, Pod Kaštany 181/1, 160 00 Praha 6
tel.: 233 374 100, fax: 233 377 235, e-mail: rusembassy@cdnet.org
www.rusko.cdnet.org
Generální konzulát Ruské federace, Hlinky 1426, 603 00 Brno
tel.: 543 232 157, e-mail: gkbrno@iol.cz, www.brno.mid.ru

GRADD (Green River Area Development District), Kentucky
Počet obyvatel: 210 tis. • Rozloha: 6782 km2
Středisko správy oblasti: Owensboro
Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR
Tržiště 365/15, 118 00 Praha 1
tel.: 257 022 000, e-mail: hroprague@state.gov

Region Ganja
Počet obyvatel: 313 tis. • Rozloha města: 110 km2
Správní středisko oblasti: město Ganja
Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v ČR
Na Zátorce 783/17, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
tel.: 246 032 422, fax: 246 032 423
e-mail: prague@mission.mfa.gov.az
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