






EUREGIO

EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V. – 114 ČLENŮ
Okresy Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau, Regen, Rottal-Inn, Straubing-Bogen

Města Passau, Straubing, Deggendorf

EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald / Regionalmanagement Mühlviertel – 99 ČLENŮ 
Okresy Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr-Umgebung

Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy, z.s. – 89 ČLENŮ 
Okresy Český Krumlov, Domažlice, Klatovy, Prachatice, Strakonice



Valná hromada německého EUREGIA





• Je přeshraniční spolek měst, obcí, okresů, organizací v bavorsko-česko-
hornorakouském příhraničí, který vznikl v roce 1993.

• Zabývá se přeshraničním společným plánováním, rozvojem a oživením regionu v
oblasti turismu, ochrany životního prostředí, dopravy, hospodářství, vzdělávání,
kultury atd.

• Je kontaktním místem pro přeshraniční spolupráci mezi Bavorskem, Českem a
Rakouskem.

• Pomáhá s plánováním, koordinací, provedením důležitých přeshraničních opatření.

• Zastupuje region uvnitř i vně Evropské unie v rámci členství ve Sdružení evropských
příhraničních regionů (AGEG).

• Informuje občany o otázkách Evropské unie.

• Prezentuje region na sociálních sítích (Facebook, Instagram)

EUREGIO



Informace k založení Asociace českých 
Euroregionů

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu 
v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální 
rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny 
Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé 
platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto 
slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena 
úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích 
výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech 
českých hranicích.





Setkání CZ/BY/AT- ministrů
se zástupci Euroregionů na Třístoličníku

Dne 5. 10. se v podvečerních hodinách uskutečnilo významné  přeshraniční setkání 
ministrů CZ/BY/At se zástupci Euroregionů a Evropského regionu Dunaj -Vltava.

Pozvání zemského rady a předsedy Euroregionu Bavorský les - Šumava - Dolní Inn, 
Sebastiana Grubera přijala Melanie Huml, Bavorská státní ministryně pro Evropské 
a mezinárodní záležitosti; Jakub Kulhánek, Ministr zahraničních věcí ČR a Karoline 
Edstadler, Spolková ministryně pro EU  Rakouska.  K diskusi na téma přeshraniční 
spolupráce byli přizváni   předsedové spolupracujících Euroregionů - Ing. Libor 
Picka, předseda Euroregionu Šumava - jihozápadní Čechy, LAbg. a.D. KommR. 
Gabriele Lackner-Strauss, předsedkyně Euroregio Bavorský les-Šumava/Regionální 
management Mühlviertel a  Sebastian Gruber, zemský rada a předseda  Euroregia
Bavorský  les - Šumava - Dolní Inn. 

Cílem setká bylo prodiskutovat možnosti další přeshraniční spolupráce. 
Pojmenovat a shodnout se na opatřeních, které by mohly přeshraniční spolupráci 
po pandemie opět rozhýbat. Hlavním tématem byla jazyková bariera, mládež, 
vzdělávání, komunální spolupráce, přeshraniční služby. 



Setkání CZ/BY/AT- ministrů se zástupci
Euroregionů na Třístoličníku



Bod 10 

Představení rozvojové strategie Bavorský les –
Šumava 2020+

(zpracováno v projektu 253 - Region 
budoucnosti Bayerischer Wald  - Šumava 
2020+)



Odpovědné instituce

Projektový partner:
Euroregion Šumava 

Leadpartner:
EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-
Unterer Inn e.V. 

Regionální rozvojová agentura
jižních Čech

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje

Rothkopf-Projektmanagement
Büro für Destinations- und 
Regionalentwicklung



Bod 10 



Bod 10 - Představení rozvojové strategie 
Bavorský les – Šumava 2020+ / Analýza



Bod 10 - Představení rozvojové strategie 
Bavorský les – Šumava 2020+

Ve strategii naleznete 6 prioritních oblastí, které se z přeshraničního hlediska zdají být 
pro region obzvláště důležité, a kterými by se měla síť Euroregionu jako řídící platforma 
v první řadě zabývat. Také již existují první příklady projektů, které byly uvedeny 
a rozpracovány v průběhu tvorby strategie a byly zahrnuty do výsledné podoby strategie. 
Nicméně, a to považujeme za důležité - strategii nelze v žádném případě považovat za 
statický koncový výsledek, naopak:

Je to začátek procesu, jak utvářet rozvoj našeho příhraničního území ještě dynamičtěji 
a efektivněji, a tím otevírat další společné perspektivy pro lidi v regionu. Nejedná se 
tedy o nic ve smyslu take-it-or-leave-it, ale o dynamický dokument, který by měl být 
a musí být neustále vylepšován, evaluován, upravován a dále rozvíjen. Výzvy, které 
budou muset v budoucnu zvládnout právě příhraniční regiony, jsou obrovské. 

Rádi bychom Vás proto pozvali, abyste se i nadále aktivně zapojovali, srdečně Vám 
děkujeme za nadšenou spolupráci v posledních
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Bod 10 - Představení rozvojové strategie 
Bavorský les – Šumava 2020+ 

Role Euroregionu při realizaci Rozvojové strategie 2020+

• Práce s veřejností a zvyšování povědomí
• Informace a transfer znalostí ve všech prioritních oblastech
• Poradenství a podpora
• Koordinace a síťování
• Další vývoj a aktualizace rozvojové strategie



Práce s veřejností a zvyšování povědomí

• Komunikace dovnitř a navenek: Euroregion má v současné době celkem téměř 250 členů na

bavorské a české straně, kteří jsou Euroregionem informováni o aktuálním vývoji v regionu.

Euroregion úzce spolupracuje s mnoha aktéry, jako jsou okresy a kraje, ministerstva, národní

parky a také ostatní Euroregiony a další instituce, které jsou informovány o záležitostech regionu

Bayerischer Wald – Šumava; Euroregion poskytuje občanům informace o důležitých tématech v

regionu a Evropské unii; tato komunikace probíhá prostřednictvím různých informačních nosičů a

médií.

• Prezentace regionu, jeho cílů a také nabídek Euroregionu: Za účelem efektivního zajištění

informačních aktivit a práce s veřejností bude rozvojová strategie zveřejněna v online verzi a také

ve zkrácené verzi jako publikace. Plánováno je také několik akcí (buď online nebo formou

osobních setkání). Kromě toho jsou region a s ním související témata prezentovány

prostřednictvím různých publikací (výroční zprávy, Messenger, zpravodaj atd.), webových stránek

Euroregionu nebo sociálních médií. Euroregion je často zapojen jako stakeholder do různých

iniciativ a fór, kde může rovněž prezentovat region a nabídky Euroregionu. Kromě toho se počítá i

s obvyklými prostředky pro práci s informacemi a veřejností, jako jsou rollupy na akcích a

přeshraniční síťová setkání.

• Zastupování příhraničního regionu a jeho zájmů na nadřazené úrovni: Euroregion zastupuje

příhraniční region a jeho zájmy na regionální úrovni, jako např. při Evropském regionu Dunaj-

Vltava, na zemské a státní úrovni (například v Bavorsko-české pracovní skupině pro přeshraniční

spolupráci) a také na evropské úrovni v rámci Společenství evropských příhraničních regionů

(AEBR).



Informace a transfer znalostí ve všech prioritních oblastech

• Rozpracování témat z rozvojové strategie: Euroregion je důležitým

zdrojem inspirace a platformou pro přeshraniční spolupráci. Podílí se na

přenosu znalostí a vytváření sítí regionálních aktérů v jednotlivých

prioritních oblastech (například prostřednictvím odborných síťových

setkání). Euroregion zpracovává témata z rozvojové strategie ve

spolupráci s regionálními aktéry z příslušných prioritních oblastí

(strategický vývoj projektů). U některých prioritních oblastí (např.

vzdělávání nebo cestovní ruch) se Euroregion může také aktivně

spolupodílet na realizaci konkrétních projektů (projektové partnerství).



Poradenství a podpora

• Centrální kontaktní místo pro dotazy a informace: Euroregion je kontaktním

místem pro přeshraniční projekty mezi Bavorskem a Českou republikou. Funguje

jako informační a poradenské centrum v oblasti Euroregionu ve vztahu k aktuální

rozvojové strategii a programu INTERREG Bavorsko-Česká republika. Vedle

toho Euroregion působí také jako poradenské centrum pro financování

nadnárodních a meziregionálních programů EU (Interreg Central Europe,

Interreg Danube, Interreg Europe) a také poskytuje poradenství přímo při

zajišťování finančních prostředků na národní a evropské úrovni. Dostupné

přeshraniční a nadnárodní nástroje financování Euroregion prezentuje vždy

online a v komprimované verzi také v příslušných informačních brožurách.

• Iniciace a podpora přeshraničních projektů a procesů: Euroregion je aktivní při

zprostředkování kontaktů, hledání partnerů, aktivizaci aktérů nebo poradenství

při realizaci projektů atd. Euroregion podporuje nositele projektů z území

Euroregionu při vývoji, vypracování, podání žádosti, realizaci a vyúčtování

přeshraničních projektů nebo projektů ve smyslu této aktuální rozvojové

strategie.



Koordinace a síťování

• Koordinace přeshraničních aktivit: Euroregion se stará o přeshraniční

koordinaci, plánování a rozvoj v politických, sociálních, ekonomických a

kulturních tematických oblastech v bavorsko-českém příhraničí. Koordinuje a

podporuje přeshraniční aktivity a rozvoj a úzce přitom spolupracuje se svými

partnery na obou stranách hranice. Euroregion pomáhá při plánování,

koordinaci a provádění důležitých přeshraničních opatření.

• Síťování regionálních aktérů, implementace aktuálních témat, jakož i podpora

nalézání témat a nápadů: Euroregion podporuje kontakty mezi zapojenými

regiony a institucemi. Je aktivní při iniciování a navazování nových

přeshraničních kooperací a projektově zaměřených nebo i dlouhodobých

partnerství. Svou poradenskou činností, zprostředkováním kontaktů, pořádáním

různých akcí a prostřednictvím Dispozičního fondu / Fondu malých projektů

podporuje velké množství projektů people-to-people a projektů setkávání. Ty

umožňují lepší vzájemné poznání aktérů, odbourávání bariér mezi obyvateli a

posilování vzájemné důvěry. To zase vytváří příležitosti pro nové společné

iniciativy, protože právě zapojování a účast lidí a aktérů je přesně to, co vede

neustále k novým nápadům pro přeshraniční aktivity. Síťové aktivity Euroregionu

tak umožňují lepší využití potenciálu regionu při implementaci aktuálních témat i

při generování nápadů.



Další vývoj a aktualizace rozvojové strategie

K zajištění úspěšné implementace rozvojové strategie je nutný průběžný fungující systém monitoringu a evaluace. Tento

systém je rozdělen do následujících dvou oblastí:

• Evaluace cílů a realizace projektů: V průběhu hodnocení realizace projektů se budou zjišťovat a evidovat

výsledky realizovaných projektů v každé prioritní oblasti. K tomu budou vyžadovány a shromažďovány údaje k níže

uvedeným ukazatelům. Tyto ukazatele a výsledky projektů budou zpracovány v jednotné struktuře (tabulce) pro

každou prioritní oblast a také souhrnně pro celou rozvojovou strategii.

o Předložený rozpočet projektu v EUR za projekt

o Vyplacené prostředky ERDF v EUR za projekt

o Celkový počet projektových partnerů zapojených do projektu (z toho nově zapojených projektových partnerů v

projektu)

o Přiřazení projektu ke směru implementace

o Příspěvek projektu k požadovaným výsledkům daného směru implementace (kvalitativní hodnocení)

o Příspěvek projektu ke kvantitativním indikátorům úspěšnosti daného směru implementace

• Aktualizace rozvojových procesů: V návaznosti na výsledky evaluace cílů a realizace projektů proběhne

hodnotící workshop (pokud možno každé dva roky) za účasti zástupců obou sekcí Euroregionu. V rámci tohoto

evaluačního workshopu budou řešena níže uvedená témata. Celkovým výsledkem evaluace bude hodnotící zpráva,

která se bude skládat z výsledků evaluace cílů a realizace projektů a zápisu z hodnotícího workshopu. Tato

evaluační zpráva bude současně tvořit základ pro jakékoli případné úpravy nebo aktualizace rozvojové strategie.

o Standardizované hodnocení šesti prioritních oblastí: hodnocení zahrnuje přehled toho, co nebo které projekty

byly dosud v prioritní oblasti realizovány, a celkové kvalitativní hodnocení na stupnici od 1 do 10.

o Kvalitativní hodnocení práce v prioritních oblastech za poslední 2 roky: měly by být diskutovány otázky jako

„co šlo dobře, co šlo méně dobře, co by se dalo zlepšit?“ a dále relevantnost strategie a případná potřeba její

aktualizace.

o Výhled: diskuse o nezbytných aktivitách na následující 2 roky (např. aktivace nositelů projektu, práce s

veřejností, aktualizace strategie atd.).
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EUROREGION
Šumava – jihozápadní Čechy z.s.
Děkujeme za pozornost a přejeme úspěchy 
ve vaší práci!


