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Mezinárodní vztahy 

• Dolní Rakousko

• Grand Est (dříve Champagne-Ardenne)

• Nitranský samosprávný kraj

• Minská oblast

• Provincie Hubei

• Zakarpatská Ukrajina

• Evropský region Dunaj-Vltava (Dolní Rakousko, Horní Rakousko, 

Dolní Bavorsko, Horní Falc, Plzeňský kraj, Jihočeský kraj)
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Dohoda o spolupráci mezi JMK, JČK,

• Naplňování Dohody o spolupráci mezi JMK, JČK, Krajem Vysočina a Dolním 

Rakouskem 

• skupina „Hospodářství“ – zástupci hospodářských komor a zástupci 

regionálního rozvoje jednotlivých partnerů dohody, diskutují možné 

oblasti spolupráce

• skupinu „Věda, výzkum“ – zástupci univerzit, inovačních center, tvůrců 

regionálních inovačních strategií – diskuze možných oblastí spolupráce

• nově skupina MA 21
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Evropský region Dunaj-Vltava

• pracovní společenství 7 regionů (CZ-DE-AT)

• Kraj Vysočina

• Jihočeský kraj

• Plzeňský region

• Horní Rakousko

• Dolní Rakousko

• Horní Falc

• Dolní Bavorsko

• fungující na základě dohody o spolupráci (bez právní subjektivity)

• cílem je generovat přeshraničí projekty v 7 perspektivních oblastech a tím posilovat 

konkurenceschopnost území vůči okolním metropolitním regionům
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Přehled znalostních platforem

Výzkum a inovace – Horní Falc

Kooperace vysokých škol – Dolní Bavorsko

Kooperace podniků a vytváření klastrů – Horní Rakousko

Kvalifikované pracovní síly a pracovní trh – Kraj Vysočina

Cestovní ruch orientovaný na přírodu a zdraví, kulturu a města

- Plzeňský kraj

Obnovitelné zdroje energií a energetická efektivnost – Dolní Rakousko

Mobilita, dostupnost a doprava – Jihočeský kraj

Evropský region Dunaj-Vltava
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Podnikatelským a dalším subjektům z Kraje Vysočina je díky kontaktům z ERDV 

zprostředkována nabídka účasti na řadě odborně zaměřených akcích

• Exportní fórum v Horním Rakousku

• Mezinárodní B2B Matchmaking- AVIATION 2017, LINEC

• Bavorsko-České Impuls Fórum

• Company Mission COMTES FHT

• Automotive Computing – Jaké šance skýtá analýza dat v automobilovém 

oboru

• Konference INDIGO 2017 „Digitální produkce“

• Mezinárodní Fórum Mechatronika a B2B schůzky

• 4th International B2B Software Days – The Future of Digital Business

• Kolokvium Lehké konstrukce 

• Bavorsko-český den „Ekonomika bez hranic“

atd.

Evropský region Dunaj-Vltava
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Podpora podnikatelského sektoru

o prostřednictvím grantových programů Fondu Vysočiny

• Rozvoj podnikatelů

• pořízení technologií a výrobních prostředků v oblasti zpracovatelského průmyslu a 

stavebnictví

• FO a PO - sídlo v Kraji Vysočina, do 50 zaměstnanců, zpracovatelský průmysl a 

stavebnictví, minimálně dvouletá historie

• alokace – 10 mil. Kč

• dotace - 30 – 150 tis. Kč, max. 40% hodnoty projektu, režim de minimis, vyplácena 

zpětně

• výzva – předpoklad květen 2018

• Inovační vouchery 

• podpora spolupráce podniků s vysokými školami, univerzitami či veřejnými výzkumnými 

institucemi - např. vývoj produktu, procesu, služby, testování, měření, vývoj prototypu, 

design produktu atd.

• PO se sídlem v ČR (výsledky projektu musí být aplikovány nebo slouží pro potřeby 

provozovny v Kraji Vysočina), podnikající ve zpracovatelském průmyslu a ve vybraných 

informačních a komunikačních činnostech

• alokace – 2 000 000 Kč 

• dotace - 50 tis. až 200 tis. Kč, 60% - 80 % hodnoty projektu (dle velikosti podniku), režim 

de minimis, vyplácena zpětně

• výzva - předpoklad březen/květen 2018
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Podpora podnikatelského sektoru

• Informační servis – informace o důležitých akcích (semináře, školení, konference) 

v regionu a okolí, o vyhlašovaných programech podpory (z krajských, národních i 

evropských zdrojů), katalog investičních příležitostí v regionu apod. – vše na webových 

stránkách kraje v sekci pro podnikatele

• Dotační poradenství - informace a konzultace k vyhlašovaným grantovým programům 

apod.

• Pravidelné mapování investičních příležitostí v kraji (brownfields, průmyslové zóny) – ve 

spolupráci s agenturou CzechInvest

• Účast na veletrzích investičních příležitostí – Urbis Invest (Brno), v minulosti také Great 

Vienna, Exporeal (Mnichov)

• Návštěvy zahraničních delegací (Čína, Bělorusko, Thaiwan)



PREZENTUJÍCÍ9

Podpora podnikatelského sektoru

• Spolupráce s významnými partnery v regionu - především Krajská hospodářská 

komora, zaměstnavatelské svazy, Odborové svazy, ÚP ČR, Vysočina Education 

atd. – v rámci různých poradních skupin a orgánů

• Rada hospodářské a sociální dohody

• Rada pro inovace

• Teritoriální pakt zaměstnanosti 

• Mapování podnikatelského prostředí, jeho potřeb, inovačního potenciálu 

apod.
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