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PLÁN – PROSPERITA
NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET
HODNOTA

GLOBÁLNĚ DOSTUPNÉ MĚSTO

Primární cíl

A Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé dopravní a komunikační spojení Brna se
(středo)evropskými a světovými metropolemi, a to v osobní i nákladní dopravě a
také v oblasti informačních toků
A1 U všech druhů hierarchicky nadřazené dopravní infrastruktury, za něž jsou
zodpovědné jiné (zejm. celostátní) instituce, prosazovat řešení výhodná pro
město Brno
- A1.1 Podporovat činnosti vedoucí ke zvýšení významu letiště v Brně a jeho
zapojení do sítí leteckých dopravců
- A1.2 Podporovat bezkolizní průchod nadřazených silničních komunikací v
blízkosti Brna umožňující odvedení tranzitní dopravy z městských komunikací
- A1.3 Podporovat rychlé dobudování dlouhodobě chybějící nadřazené silniční
(zejména dálniční) infrastruktury (dálnice na Vídeň, propojení na D35, …)
- A1.4 Podporovat rozvoj a modernizaci železniční sítě tak, aby byl zajištěn
bezkolizní průchod dálkové a příměstské dopravy uzlem Brno se zajištěním
vzájemné funkční provázanosti
- A1.5 Podporovat pozici Brna jako uzlového bodu vysokorychlostních tratí
Praha - Brno - Ostrava - Varšava/Vídeň/Bratislava
- A1.6 Podporovat rozvoj a modernizaci komunikační a datové infrastruktury tak,
aby její efekty byly výhodné pro Brno (Brno jako sídlo IT firem, technologicky
pokročilé výroby a špičkového výzkumu)
- A1.7 Sledovat trendy ve vývoji inovací v dopravních a komunikačních
technologiích a adekvátně k tomu přizpůsobovat stanoviska Brna prosazovaná
na jednáních se zodpovědnými institucemi
B Zajistit kvalitní, kapacitní a spolehlivé fungování dopravních terminálů, které
umožňují vstup globálních osobních i nákladních dopravních a informačních toků
do prostoru města a metropolitního regionu Brna
B1 Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou osobní
dopravu s dopravou městskou a příměstskou (obsluha města Brna a jeho
metropolitního regionu)
- B1.1 Zajistit dobré napojení letiště do systému městské a příměstské dopravy, a
to zejména s ohledem na veřejnou dopravu
- B1.2 Definitivně rozhodnout o poloze a uspořádání železničního uzlu, zajistit
jeho dobré napojení do systému městské a příměstské dopravy, a to zejména s
ohledem na veřejnou dopravu
- B1.3 Vybudovat systém záchytných parkovišť P&R a zajistit jeho dobré napojení
do systému městské a příměstské dopravy, a to zejména s ohledem na
veřejnou dopravu
B2 Vytvořit systém dobře fungujících terminálů propojujících dálkovou nákladní
dopravu s dopravou obsluhující území města Brna a jeho metropolitního regionu
- B2.1 Podpořit rozvoj intermodálních logistických řešení
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NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET
HODNOTA

PROSPERUJÍCÍ MĚSTO

Primární cíl
Dílčí cíl

Podpořit nárůst životní úrovně obyvatel města (z hlediska ekonomické dimenze)
A Podpořit atraktivní pracovní příležitosti zajištěním dostatečné nabídky
kvalifikovaných pracovních míst odpovídající ekonomické struktuře obyvatel
A1 Podpořit všechny druhy mobility obyvatel (veřejná doprava a MHD,
autodoprava, cyklodoprava, příměstská železniční doprava, letecká doprava)
o A1.1 Koordinovat nastavení MHD ve spolupráci s velkými zaměstnavateli a
centry dojížďky za prací
• A1.2 Zpracovat plány udržitelné mobility pro místa s vysokou koncentrací
pracovních příležitostí
A2 Zajistit poskytování kvalitních veřejných služeb potřebných pro podnikání
• A2.1 Adekvátně uzpůsobovat fungování a otevírací doby úřadů (např.
Živnostenský úřad) a zařízení
• A2.2 Zajistit kvalitní a efektivně fungující elektronizovanou správu
A3 Lákat zajímavé a podporovat stávající investory z oborů se specifickou
znalostní základnou (dle RIS)
o A3.1 Adekvátně prezentovat město Brno v zahraničí
o A3.2 Zmapovat investiční příležitosti celého regionu JMK a ve spolupráci
s ostatními aktéry (JMK/CzechInvest/RRAJM…) usilovat o vhodnou distribuci
nových investorů v Brněnské metropolitní oblasti
• A3.3 Systematicky a dlouhodobě spolupracovat se zástupci preferovaných
oborů (RIS) (after-care aktivity)
B Snižovat dlouhodobou nezaměstnanost
B1 Zavádět aktivní politiku zaměstnanosti
o B1.1 Vytvářet pracovní místa pro osoby s bariérami na trhu práce např. v
městských firmách a organizacích s nabídkou různých typů úvazků se
záměrem nenechat dlouho bez zaměstnání perspektivní osoby s potřebou
zaměstnání
o B1.2 Pracovat s dlouhodobě nezaměstnanými prostřednictvím terénních
programů (aktivace, asistovaná pracovní místa)
o B1.3 Podporovat aktivní celoživotní kariérní poradenství dostupné pro
všechny životní etapy (škola i dospělost)
• B1.4 Podporovat spolupráci úřadu práce s relevantními zaměstnavateli –
akvizice volných míst ve firmách
C Propojovat firmy, veřejný sektor a VŠ v rámci inovativního ekosystému (tzv.
triple helix model)
C1 Podporovat propojení škol s byznysem
• C1.1 Podporovat praxe a jejich význam ve školách i firmách
• C1.2 Zajišťovat PR ze strany města o důležitosti spolupráce škol a byznysu a
vytvářet příležitost k jejich propojení
D Posílit kvalitní prostředí pro podnikání
D1 Podporovat podnikavost, odstraňovat bariéry při zakládání a provozování
byznysu
o D1.1 Zabezpečit otevřeně a dobře fungující transparentní místní veřejnou
správu a příznivé legislativní podmínky
o D1.2 Motivovat mladé lidi k podnikání a zakládání firem (např.
prostřednictvím prezentace vzorů a příkladů dobré praxe)
o D1.3 Prostřednictvím různých programů podporovat vznik a rozvoj start-upů a
inovativních MSP
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Dílčí cíl
Priorita
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o D1.4 Podporovat expanzi místních firem na zahraniční trhy
• D1.5 Zajistit dostatečnou nabídku připravených lokalit určených pro
podnikání
E Podporovat připravenost města na nové ekonomické modely a budoucí trendy
(sdílená ekonomika, robotizace, trávení volného času…)
E1 Sledovat a flexibilně reagovat na vývoj nových ekonomických modelů a trendů
o E1.1 Podporovat otevřenost a adaptabilitu města na nové ekonomické
modely (podle motta „Co je výhodné pro obyvatele, je výhodné pro město…“)
– např. AirBNB, Uber, Car sharing atd.
o E1.2 Podporovat výměnu zkušeností a spolupráci firem v oblasti robotizace a
průmyslu 4.0 (např. prostřednictvím Clustru 4.0 při RHK Brno)
o E1.3 Podporovat adaptaci na proměny režimu práce – uvolnění nutnosti
pracovat, rozvolněné chápání zaměstnání, délky úvazků atd.
• E1.4 Podporovat volnočasové nabídky a jejich využívání, sledovat ukazatele v
oblasti trávení volného času obyvatel
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PLÁN – PROSPERITA
NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET
HODNOTA

VZDĚLANÉ UNIVERZITNÍ MĚSTO

Primární cíl
Dílčí cíl

Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na všech jeho stupních
A Zajistit kvalitní, dostupné a inkluzivní vzdělávání na úrovni mateřských a
základních škol
A1 Flexibilně přizpůsobit kapacity MŠ a ZŠ poptávce s ohledem na demografický
vývoj
- A1.1 Zajistit odpovídající kapacity MŠ
- A1.2 Zajistit odpovídající kapacity ZŠ
- A1.3 Podpořit elektronický zápis do MŠ a ZŠ
A2 Rozvíjet vybrané kompetence dětí a žáků
- A2.1 Rozvíjet čtenářskou a matematickou gramotnost a pregramotnost ve
školách
- A2.2 Podporovat přírodní vědy a polytechnické vzdělávání ve školách
s využitím spolupráce škol se SŠ a VŠ
- A2.3 Podporovat aktivity prosociálního a občanského rozvoje dětí a žáků (př.
školní parlamenty, kroužky sociálního rozvoje apod.)
A3 Vytvářet podmínky pro podporu dětí a žáků ohrožených školním
neúspěchem a podporu nadaných dětí a žáků
- A3.1 Udržet a posílit stávající poradenská pracoviště ve školách
- A3.2 Zajistit týmovou podporu nadaných dětí a žáků
A4 Posílit odborný a osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků
- A4.1 Realizovat kvalitního vzdělávání pedagogických pracovníků
- A4.2 Realizovat kvalitní vzdělávání vedoucích pracovníků škol
- A4.3 Posílit spolupráci subjektů, které se zabývají poradenstvím a dalšími
aktivitami v oblasti vzdělávání v rámci platformy spolupráce
B Vytvářet podmínky pro spolupracující a informovanou rodinu
B1 Posílit komunikaci a spolupráci s rodiči
- B1.1 Zajišťovat informovanost rodičů a posilovat roli rodičů jako partnerů
školy
- B1.2 Systematicky zapojovat rodiče do vzdělávání dětí a žáků
- B1.3 Posilovat kompetence pedagogů v oblasti spolupráce se zákonnými
zástupci na základě vzájemného respektu a odpovědnosti za rozvoj dítěte a
žáka
C Flexibilně a smysluplně koncipovat obory středního vzdělávání v kontextu
potřeb trhu práce
C1 Zajistit kvalitní kariérové poradenství pro smysluplnou volbu povolání
- C1.1 Podpořit kvalitní kariérové poradenství na základních a středních školách
- C1.2 Zajistit přenos informací od zřizovatelů středních škol o úspěšnosti žáků
na středních školách
- C1.3 Posílit spolupráci středních škol a jejich zřizovatelů se zaměstnavateli
- C1.4 Posílit spolupráci středních škol s výzkumnými a univerzitními pracovišti
D Zvýšit kvalitu a internacionalizaci brněnských univerzit a vysokých škol
D1 Zvýšit kvalitu vysokoškolského vzdělání v Brně
- D1.1 Opatření pro zlepšení kvality výuky a následně rankingu
D2 Podporovat lákání akademických pracovníků ze zahraničí
- D2.1 Podpořit a provázat programy na lákání akademických pracovníků ze
zahraničí (vytvořit komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
- D2.2 Vytvořit podmínky pro působení akademických pracovníků ze zahraničí
v Brně (tzv. welcome services)
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D3 Podporovat lákání studentů ze zahraničí
- D3.1 Zvýšit počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce
- D3.2 Podpořit a provázat programy na lákání studentů ze zahraničí (vytvořit
komplexní systém podpory ze strany VŠ, města a kraje)
- D3.3 Vytvořit podmínky pro kvalitnější život studentů ze zahraničí v Brně (tzv.
welcome services)
E Posílit otevřenost akademické sféry a pozici univerzit jako otevřených center
vzdělanosti
E1 Posílit vazbu univerzit na veřejnou sféru (veřejnost, město, kraj)
- E1.1 Zapojit město a veřejnost do popularizačních aktivit univerzit a vysokých
škol
- E1.2 Otevřít vybrané mezinárodní přednášky akademických pracovníků široké
veřejnosti
- E1.3 Zapojit studenty do aktivit města
- E1.4 Vytvořit přehled odborníků a výsledků výzkumů VŠ, které lze využít pro
rozvoj města
- E1.5 Podporovat společné projekty univerzit a městských firem
E2 Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na střední a základní
školy
- E2.1 Posílit spolupráci a propagaci univerzit, vědeckých center a pracovišť
směřovanou na střední a základní školy
E3 Posílit vazbu univerzit a vědeckých center a pracovišť na zaměstnavatele
(zejm. privátní sektor)
- E3.1 Podporovat kariérní a poradenství na VŠ propojené s nabídkou a
požadavky zaměstnavatelů v Brně / BMO
- E3.2 Propojit existující infrastrukturu vědeckých a výzkumných center
s potřebami zaměstnavatelů
F Zajistit kvalitní a dostupné zájmové a neformální vzdělávání
F1 Zajistit dostatečnou nabídku kvalitního zájmového a neformálního
vzdělávání dostupného pro všechny děti a žáky
- F1.1 Doplnit možnosti škol v rámci zájmového a neformálního vzdělávání v
komplexním rozvoji talentu a nadání dětí a žáků
- F1.2 Zajistit dostatečnou nabídku smysluplných aktivit pro děti a žáky v době
hlavních prázdnin
F2 Podpořit a rozvíjet trans-generační učení
- F2.1 Zmapovat a využít existující příklady dobré praxe v oblasti transgeneračního učení
- F2.2 Rozvíjet „komunitní učení“ (společné programy pro různé cílové skupiny)
G Podpořit celoživotní učení
G1 Zvýšit počet obyvatel města zapojených do celoživotního učení
- G1.1 Rozšířit nabídku celoživotního vzdělávání v příspěvkových organizacích
města a ve školách jako v přirozených komunitních centrech
- G1.2 Posílit propagaci nabídky celoživotního učení
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STŘEDOEVROPSKÉ CENTRUM VÝZKUMU,
VÝVOJE A INOVACÍ

Primární cíl
Dílčí cíl
Priorita
Opatření

Vytvořit z Brna středoevropský hub pro inovativní a kreativní řešení
A Podpořit zralost výzkumného podpůrného prostředí v Brně
A1 Zvýšit aplikovatelnost brněnského výzkumu
- A1.1 Dlouhodobě rozvíjet výzkumné prostředí prostřednictvím realizace
Regionální inovační strategie a jejích priorit
- A1.2 Podporovat aplikovaný výzkum uvnitř firem a institucí
- A1.3 Z hlediska vyspělosti vyvíjených technologií podporovat rozvoj vyšších
úrovní technologické připravenosti (stupně 3-7), tažených podnikatelskými
příležitostmi (business driven Technology Readiness Level (3-7))
- A1.4 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a
vývoj na střední úrovni technologické připravenosti (mid Technology
readiness level) jako center pro inovativní podnikatelská řešení (business
solutions)
- A1.5 Podporovat zřizování nezávislých VVI subjektů, které provádějí výzkum a
vývoj podporující hraniční výzkum univerzit v oblastech jako jsou ekologie,
udržitelná energetika, sociální inovace a posílení stávajícího inovačního
výzkumu a vývoje
A2 Klást důraz na vysokou kvalitu a významný dopad výzkumu oproti
přírůstkovému výzkumu
- A2.1 Podporovat přizpůsobení brněnských institucí osvědčeným postupům a
mezinárodním standardům v oblasti vědy, výzkumu a inovací
- A2.2 Zasadit se o změnu hodnocení úspěšnosti výzkumu zohledňující i
kvalitativní indikátory a jeho využití jako benchmarking pro financování
- A2.3 Podpořit zavedení externích posudků v rámci národního regulačního
rámce pro financování vědy, výzkumu a inovací
A3 Podporovat rozvoj kultury podnikání v oblasti inovací
- A3.1 Vést mladé lidi k podnikavosti a vytváření inovací
- A3.2 Rozvíjet domácí identitu podnikání
- A3.3 Podporovat rozvoj start-p a spin-off firem
- A3.4 Podporovat společenskou odpovědnost firem
- A3.5 Podpořit legislativu snižující podnikatelské riziko v oblasti inovací a tím
usnadnit testování a prototypování (neúspěch by neměl být překážkou
v dalších podnikatelských iniciativách - např. zákon o bankrotu)
B Posílit atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
B1 Zajistit dostatek kvalifikovaných vědeckovýzkumných pracovníků
- B1.1 Podporovat příchod lidského kapitálu (nejen institucí) včetně spolupráce
s národní úrovní v tomto tématu
- B1.2 Rozvíjet nástroje na podporu mladých (náctiletých) talentů
- B1.3 Podporovat návrat zkušených českých pracovníků zpět do Brna
C Posílit mezinárodní atraktivitu výzkumného prostředí v Brně
C1 Rozvíjet významnou, silnou a dlouhodobou spolupráci s renomovanými
zahraničními partnery
- C1.1 Podporovat spolupráci brněnských institucí a firem s vysoce kvalitními
mezinárodními výzkumnými a vývojovými společnostmi a veřejnými
institucemi
- C1.2 Podporovat aktivity zajišťující propagaci a export našich vědomostí a
know-how do zahraničí
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- C1.3 Rozvinout kulturu sdílení bližší spolupráce s evropskými sítěmi
- C1.4 Vytvořit nová partnerství a aktivně spolupracovat na konkrétních
projektech s dalšími středně velkými evropskými městy, které se profilují
v oblasti vědy, výzkumu a inovací (tzv. Teamings)
- C1.5 Využít potenciál mezinárodních vědeckých konferencí, pořádaných v
Brně
C2 Vytvořit odpovídající podmínky pro působení zahraničních pracovníků
v Brně
- C2.1 Aktivně propagovat město jako inovativní a kreativní hub v rámci
mezinárodní komunity
- C2.2 Zlepšit globální dopravní dostupnost města (leteckou, silniční i železniční
dopravou)
- C2.3 Zajistit hladké vyřízení všech úvodních formalit pro snadné zapojení
kvalifikovaných zahraničních pracovníků do pracovního procesu v Brně
- C2.4 Zajistit dostupnost potřebných služeb pro dlouhodobý pobyt
kvalifikovaných pracovníků a jejich rodin v Brně
D Podpořit propojenost a propustnost výzkumného prostředí v Brně
D1 Rozvinout otevřené, transparentní a upřímné prostředí pro vzájemnou
spolupráci a sdílení
- D1.1 Propagovat Brno jako „městskou laboratoř“ pro rozvoj znalostní
ekonomiky a inovací (nový přístup města ke změně sebe sama a možnosti
zapojení a růstu pro všechny ostatní)
- D1.2 Podporovat „citizenship science“, zaměřující se na společensky
odpovědná témata a témata udržitelnosti a vzdělávání v této oblasti
- D1.3 Podporovat firmy v oblasti „uvědomělého podnikání“ a řešení
společensky odpovědných témat a témat udržitelnosti (tzv. „Conscious
Enterpreneurship“)
- D1.4 Rozšířit zaměření inovačních aktivit také na společenské inovace, nejen
technologický sektor (např. sociální inovace)
- D1.5 Podporovat zaměření vědeckovýzkumných a inovačních aktivit a
nadnárodního kapitálu na místní území
- D1.6 Podporovat transfer technologií a propojování sektorů, stimulované
podnikatelským sektorem
- D1.7 Zvýšit otevřenost vědeckovýzkumného prostředí a popularizovat VVI
směrem k široké veřejnosti
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PLÁN – PROSPERITA
NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET
HODNOTA

MEZINÁRODNÍ MĚSTO

Primární cíl
Dílčí cíl

Lákat a udržet ve městě talentované cizince všech kategorií
A Vytvořit komplexní systém služeb a mechanismů ve veřejném, soukromém i
neziskovém sektoru pro přijímání a integraci cizinců
A1 Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený za zahraniční talenty
- A1.1 Rozvíjet Talent Attraction Management (ve spolupráci města Brna,
hospodářské komory, JMK, JIC, firem a dalších subjektů)
- A1.2 Posílit a aktivně využívat značku Brnoregion prostřednictvím vhodných
kanálů
- A1.3 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzchInvest,
CzechTrade, Česká centra apod.)
A2 Usnadnit úřední formality
- A2.1 Zmapovat cílovou skupinu, zpracovat analýzu potřeb cizinců a navrhnout
vhodnou formu řešení
- A2.2 Vybudovat základní infrastrukturu pro pokrytí praktických potřeb všech
cizinců (oficiální místo, kde přijíždějící cizinec může vyřídit všechny formality
spojené s pobytem v ČR/Brně)
- A2.3 Zlepšit spolupráci města Brna a městských částí při poskytování služeb
cizincům
- A2.4 Zlepšit komunikační schopnosti městských úředníků v angličtině
- A2.5 Zavést navigační systém v anglickém jazyce ve veřejných institucích
A3 Podpořit dlouhodobou integraci cizinců v Brně
- A3.1 Zmapovat aktuální trendy a příklady dobré praxe zahraničních
partnerských měst v oblasti strategií integrace cizinců (vč. např. působení
města v oblasti výuky místního jazyka apod.)
- A3.2 Zmapovat aktuální problémy, se kterými se potýkají cizinci dlouhodobě
žijící v Brně
- A3.3 Vytvořit celkovou strategii integrace cizinců všech kategorií vč. návrhu
společného postupu všech aktérů
- A3.4 Formalizovat a prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi, které
jsou aktivní v oblasti přijímání a integrace cizinců
- A3.5 Zapojit městské části do procesu integrace cizinců
A4 Posílit pozitivní image cizinců žijících a pracujících v Brně
- A4.1 Podpořit PR aktivity směřující k propagaci úspěšných expatů a jejich
přínosu pro město
- A4.2 Vytvořit nástroje na podporu a ocenění úspěšných expatů ze strany města
B Posílit systém školství umožňující dětem cizinců studovat na základních
a středních státních školách a českým dětem získat vzdělání v cizím jazyce
B1 Zvýšit počet škol se zvláštním programem výuky dětí cizinců v češtině nebo
výuky v cizím jazyce
- B1.1 Zmapovat aktivity základních škol a školek v oblasti výuky cizinců v češtině
a výuky v cizích jazycích
- B1.2 Ve spolupráci s odborníky s potřebnou expertizou (v rámci brněnských
škol, ČR i partnerských měst) připravit metodiku pro řízení takových škol a
vytipovat vhodné školy v různých částech Brna pro realizaci pilotních aktivit
- B1.3 Zavést metodiku do praxe ve spolupráci s vytipovanými školami a městem
- B1.4 Ve spolupráci s JMK zvýšit počet dvojjazyčných gymnázií
C Podpořit přítomnost brněnských firem v zahraničí
C1 Aktivně propagovat a posilovat pozici brněnských firem v zahraničí

Priorita
Opatření

Priorita
Opatření

Priorita
Opatření

Priorita
Opatření

Dílčí cíl
Priorita
Opatření

Dílčí cíl
Priorita
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PLÁN – PROSPERITA
NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ PRO 10 LET
Opatření

Dílčí cíl
Priorita
Opatření

Dílčí cíl
Priorita
Opatření

Dílčí cíl
Priorita
Opatření

- C1.1 Zmapovat přítomnost brněnských firem v zahraničí (tzn. firem, které mají
pobočky nebo stálé zástupce v cizině)
- C1.2 Ve spolupráci s firmami a dalšími partnery (JMK, komorami,
CzechInvestem, JIC a dalšími institucemi v regionu) vytvořit program / nástroje
pro podporu a propagaci brněnských firem v zahraničí
- C1.3 Podporovat obchodní mise, které firmám z Brna a JMK usnadňují vstup na
nové zahraniční trhy
D Podpořit přítomnost zahraničních firem s vyšší přidanou hodnotou doplňující
inovační ekosystém města
D1 Realizovat vhodný mezinárodní marketing zacílený na zahraniční investory
- D1.1 Vytvořit systém „ambasadorů“ Brna v zahraničí (manažeři, studenti,
cizinci, kteří pracovali v Brně)
- D1.2 Plně využít potenciálu BVV a mezinárodních veletrhů pro lákaní investorů
do Brna
- D1.3 Zvýšit počet zahraničních konzulátů v Brně
- D1.4 Využít potenciálu zastoupení ČR v zahraničí (velvyslanectví, CzechInvest,
CzechTrade, Česká centra)
E Získat a umístit do Brna středně důležitou mezinárodní instituci EU nebo OSN
E1 Propagovat Brno jako město s velkým tvůrčím potenciálem důležitého
středoevropského centra
- E1.1 Ve spolupráci s JMK vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější
propagaci v Bruselu
- E1.2 Vyzvednout profil Brna a zajistit jeho aktivnější propagaci ze státní úrovně
(vláda, ministerstva, které následně propagují ČR v zahraničí)
F Zajistit efektivní spolupráci města Brna se zahraničními partnery
F1 Posílit informovanost a praktickou využitelnost zkušeností města Brna ze
zahraniční spolupráce
- F1.1 Systematizovat a průběžně aktualizovat informace o mezinárodních
projektech města, vč. informací o praktických výstupech projektů
- F1.2 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města v rámci
mezinárodních sítí vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
- F1.3 Rozšířit a průběžně aktualizovat přehled spolupráce města s partnerskými
městy vč. informací o praktických výstupech těchto aktivit
- F1.4 Podporovat zapojení města Brna do mezinárodních projektů spojených
s tématy dlouhodobé strategie města přinášejících konkrétní výstupy
aplikovatelné do fungování města
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