Přílohy
Příloha č. 1 – Otázky pro rozhovor se Středočeským krajem
1) Co Vás vedlo k navázání spolupráce v rámci 4-Dohody (Středočeský kraj, PorýníFalc, Burgundsko, Opolské vojvodství)? Ze které strany/stran přišla iniciativa a
proč právě Porýní-Falc?
2) Jakou podobu má Vaše partnerství se spolkovou zemí Porýní-Falc? (eventuálně i
s dalšími regiony 4-Dohody)
3) Jak se vyvíjela dynamika těchto vztahů před a po vstupu České republiky do
Evropské unie v roce 2004?
4) Jakým způsobem je spolupráce s Porýní-Falc v reálu naplňována? Splnila Vaše
očekávání?
5) Jaké oblasti a cíle pro spolupráci (Porýní-Falc) jsou pro Vás nejdůležitější?
(ekonomické, kulturní, politické…)
6) Jaké má toto partnerství význam pro politické vedení kraje? Jedná se o kontinuální
spolupráci bez ohledu na výsledky krajských voleb?
7) Vzhledem k tomu, že Německo je největší ekonomický partner ČR, považujete
spolupráci s regionem (eventuálně dalšími regiony) SRN za stěžejní? Pokud
ano/ne z jakého důvodu? Eventuálně které z Vašich dalších partnerských regionů
jsou pro Vás nejstěžejnější?
8) Ovlivnila nějak spolupráci 4-Dohody reorganizace nižších územně správních celků
ve Francii? (Sloučení Burgundska s regionem Franche-Comté do nového regionu
Burgundsko-Franche-Comté od roku 2016)
9) Má kraj ucelenu strategii spolupráce se zahraničními regiony? Pokud ano,
z kterých dokumentů zahraniční spolupráce kraje vychází?
10) Jaká jsou Vaše motivace k navazování partnerství s dalšími regiony? Podle kterého
klíče výběru krajský úřad postupuje?
11) Jak kraj využívá svého potenciálu působení na mezinárodním prostředí? Jste
v rámci toho v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí?
Příloha č. 2 – Otázky pro rozhovor s Moravskoslezským krajem
1) Co Vás vedlo k navázání spolupráce se spolkovou zemí Severní PorýníVestfálsko?
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2) Jakou podobu má Vaše partnerství se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko?
3) Jak se vyvíjela dynamika těchto vztahů před a po vstupu České republiky do
Evropské unie v roce 2004?
4) Jakým způsobem je spolupráce se Severním Porýním-Vestfálskem v reálu
naplňována? Splnila Vaše očekávání?
5) Jaké oblasti a cíle pro spolupráci (Severní Porýní-Vestfálsko) jsou pro Vás
nejdůležitější? (ekonomické, kulturní, politické…)
6) Jaké má toto partnerství význam pro politické vedení kraje? Jedná se o kontinuální
spolupráci bez ohledu na výsledky krajských voleb?
7) Vzhledem k tomu, že Německo je největší ekonomický partner ČR, považujete
spolupráci s regionem (eventuálně dalšími regiony) SRN za stěžejní? Pokud
ano/ne z jakého důvodu? Eventuálně které z Vašich dalších partnerských regionů
jsou pro Vás nejstěžejnější?
8) Má kraj ucelenu strategii spolupráce se zahraničními regiony? Pokud ano,
z kterých dokumentů zahraniční spolupráce kraje vychází?
9) Jaká jsou Vaše motivace k navazování partnerství s dalšími regiony? Podle kterého
klíče výběru krajský úřad postupuje?
10) Jak kraj využívá svého potenciálu působení na mezinárodním prostředí? Jste
v rámci toho v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí?
Příloha č. 3 – Otázky pro rozhovor se spolkovou zemí Porýní-Falc
1) Was führteten Sie zu einer Zusammenarbeit im Rahmen des Viernetzwerkes
(Mittelböhmische Region, Rheinland-Pfalz, Burgund, Woiwodschaft Oppeln)?
Von welcher Seite(n) kam die Initiative und warum Mittelböhmen?
2) Wie

würden

Sie

Ihre

Partnerschaft

mit

Mittelböhmen

beschreiben?

(möglicherweise mit anderen Regionen des Viernetzwerktes)
3) Wie hat sich die Dynamik dieser Beziehung vor und nach dem Beitritt Tschechiens
zur Europäischen Union im Jahr 2004 entwickelt? (mehr Zusammenarbeit seit
2004…?)
4) Wie wurde die Zusammenarbeit mit Mittelböhmen in der Realität umgesetzt? Hat
es Ihre Erwartungen erfüllt?
5) Welche Bereiche und Ziele der Zusammenarbeit (Mittelböhmen) sind für Sie am
wichtigsten? (wirtschaftlich, kulturell, politisch…)
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6) Welche Bedeutung hat diese Partnerschaft für die politische Führung des
Bundeslandes? Handelt es sich um eine kontinuierliche Zusammenarbeit,
unabhängig von den Ergebnissen der Landeswahlen?
7) Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit der tschechischen Region im
Vergleich zu anderen Regionen?
8) Hat sich die Umstrukturierung der unteren Gebietseinheiten in Frankreich nach
dem Viernetzwerk irgendwie ausgewirkt? (Verschmelzung von Burgund mit der
Franche-Comté-Region zur neuen Burgund-Franche-Comté-Region seit 2016)
9) Verfügt die Region über eine Strategie der Zusammenarbeit mit fremden
Regionen? Wenn ja, aus welchen Unterlagen stammt die Auslandszusammenarbeit
der Region?
10) Was sind Ihre Gründe, um eine Partnerschaft mit anderen Regionen zu bilden? Auf
welchen Grund wird eine Regionalbehörde gewählt?
11) Wann hat das Land Rheinland-Pfalz mit der Auslandszusammenarbeit begonnen
und zu welchem Zweckl war es am Anfang orientiert?
Příloha č. 4 – Otázky pro rozhovor se spolkovou zemí Severní Porýní-Vestfálsko
1) Wie sind Sie auf die Zusammenarbeit mit der Mährisch-Schlesischen Region
gekommen?
2) Wie würden Sie Ihre Partnerschaft mit der Mährisch-Schlesischen Region
beschrieben?
3) Wie hat sich die Dynamik dieser Beziehung vor und nach dem Beitritt Tschechiens
zur Europäischen Union im Jahr 2004 entwickelt? (mehr Zusammenarbeit seit
2004…?)
4) Wie ist die Zusammenarbeit mit der Mährisch-Schlesischen Region in der Realität
umgesetzt? Hat es Ihre Erwartungen erfüllt?
5) Welche Bereiche und Ziele der Zusammenarbeit (Mährisch-Schlesische Region)
sind für Sie am wichtigsten? (wirtschaftlich, kulturell, politisch…)
6) Welche Bedeutung hat diese Partnerschaft für die politische Führung des
Bundeslandes? Handelt es sich um eine kontinuierliche Zusammenarbeit,
unabhängig von den Ergebnissen der Landeswahlen?
7) Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit der tschechischen Region im
Vergleich zu anderen Regionen?
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8) Verfügt die Region über eine Strategie der Zusammenarbeit mit fremden
Regionen? Wenn ja, aus welchen Unterlagen stammt die Auslandszusammenarbeit
der Region?
9) Was sind Ihre Gründe, um eine Partnerschaft mit anderen Regionen zu bilden? Auf
welchen Grund wird eine Regionalbehörde gewählt?
10) Wann hat das Land Nordrhein-Westfalen mit der Auslandszusammenarbeit
begonnen und zu welchem Zweck war es am Anfang orientiert?
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