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◼ Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 € 

(max. 85% z celkových výdajů)

◼ Celkové výdaje: max. 25 000 € 

◼ Doba realizace projektů: max. 18 měsíců ode dne 
registrace žádosti

◼ Alokace DF: 2 630 849 € 
(aktuálně z alokace zbývá téměř 60%)

◼ Uzávěrka podávání žádostí: 2x ročně (jaro, podzim)



Seznam vhodných žadatelů DF:
Vhodnými žadateli jsou právnické osoby, a to:
- veřejnoprávní;
- ovládané veřejnoprávními právnickými osobami;
- soukromé, dle vymezení typu organizace a za splnění podmínek bodu 2.1.2 

ve Směrnici pro žadatele;
- se sídlem nebo pobočkou ve vymezeném území působnosti  příslušného 

Správce fondu (Jihočeský a Plzeňský kraj – kromě okr. Tachov)

Oprávněnost partnerů:
◼ Povinností každého žadatele je mít zahraničního partnera se sídlem ve 

vymezeném území Správce na bavorské straně: okresy Cham, Freyung –
Grafenau a Regen, dále pak okresy Passau, Deggendorf, Straubing -
Bogen a Regensburg, k vymezenému území rovněž patří statutární města 
Passau, Regensburg a Straubing. O vhodnosti partnera ze sousedního 
nespádového regionu rozhoduje Regionální řídící výbor.

◼ Partner musí být shodné povahy jako je žadatel nebo aspoň takové, aby 
byl logickým partnerem pro projekt. Pro objektivní vyhodnocení tohoto 
partnerství  musí být splněny minimálně tři ze čtyř kritérií
- společná příprava projektu (povinné)
- společná realizace projektu (povinné)
- společný personál

- společné financování



Aktivity podporované v rámci DF

Podporovány jsou pouze neinvestiční projekty se zaměřením na institucionální spolupráci:

◼ Životní prostředí - spolupráce v oblasti zvyšování environmentální výchovy 
(vzdělávací akce, výměna zkušeností);

◼ Podpora kultury, sportu a vzdělávání

- organizace společných projektů v oblasti společenské a kulturní (festivaly, 
představení, výstavy, atd.)

- podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí)

- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, 
studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků s výjimkou stáží 

- organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností 
a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných 
studijních programů

◼ Územní rozvoj

- propagace přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových 
stránek, výstav, apod.)

- zpracování studií, strategií, programů atd. pro potřeby rozvoje příhraničního 
území

- podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit



Následující aktivity/výstupy budou podporovány pouze jako 

doprovodné aktivity v malém projektu:

◼ vydávání publikací

◼ nezbytné vybavení

◼ vzdělávací kurzy

◼ Výdaje investičního charakteru, které mohou být využity pouze pro 
realizaci malého projektu na nezbytné aktivity v oblasti institucionální 
spolupráce, a to do výše 30 % celkových nákladů malého projektu. Ve 
zvlášť zdůvodněných případech je možno na investiční výdaje využít až 50 
% z celkových nákladů malého projektu.

Inovace u opakovaně podávaných projektů

◼ Za inovaci lze považovat např. naplnění stejných vizí jinými (novými) 
cíli, činnostmi a aktivitami. Za inovaci nelze považovat nové aktivity, 
na které nejsou plánovány náklady v rozpočtu projektu. Za inovaci 
není považována změna místa realizace a změna partnera.



Schválené projekty 
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Město Sedlice - Od podvinku ke krajce

ERDF: 1 780€

◼ kurzy tvorby podvinků, kterého se v Tiefenbachu 

zúčastnilo 20 krajkářek

◼ digitální rekonstrukce podvinku ke zlatému čepci, 

který je uložen ve sbírce muzea v Horažďovicích

◼ 91 krajkářů a krajkářek z obou stran hranice, 

dospělých i dětí, upaličkovalo 280 květin, ze kterých 

byla sestavena „Květinová louka

Výstupy byly prezentovány na Krajkářských slavnostech 

v Sedlici.



Klub vojenské historie Gabreta, z.s. 

- Ve stopách historie Šumavy a Bavorského lesa

ERDF: 5 051€

◼ Výstava k akci ,,Kamen" v prostorách 

obecního úřadu Kvilda (odkaz na události po 

únoru 1948 - provokační metoda StB -

zřízení fiktivní státní hranice); zhotovení 

venkovní dřevěné plastiky „Šumava -

Gabreta“. 

◼ Dvě kulturní akce pro širokou veřejnost: 

• 76.výročí osvobození jihozápadních Čech 

(tradiční akce s cílem předávání potřebných 

informací a zkušeností mladým generacím -

přednášky k tématu okupace a osvobození, 

ukázky rekonstr. bojů, zbraní a techniky, 

pietní akt)

• historická akce Gabreta, která nás zavedla   

k původním obyvatelům Šumavy a 

Bavorského lesa 



Sbor dobrovolných hasičů Tlumačov - Oslavy 130 let SDH Tlumačov

ERDF: 4 275€

◼ oslavy 130 let od založení sboru, za účasti 

více jak 400 osob, z toho pak 86 členů SDH 

Tlumačov, 10 hasičů z partnerského spolku 

Grossaign a 120 hasičů z 19 okolních obcí 

(slavnostní průvod, soutěž a kulturní 

doprovodný program)



Obec Zdíkov - 700 let obce Zdíkov

ERDF: 3 974€

◼ Celodenní akce pro širokou veřejnost za 

účasti zástupců obce Zdíkov, ZŠ a MŠ, 

spolků obce Zdíkov (TJ Sokol Zdíkov, SDH, 

Fechtýři), dále zástupců partnerské obce  

Röhrnbach (a jejích spolků – cca 30 osob). 

Program zahrnoval: slavnostní průvod obcí, 

slavnostní projevy, ukázky spolkové činnosti 

(vystoupení žáků základní školy, dětí 

mateřské školy, vystoupení spolků - oddílů 

TJ Sokol Zdíkov - rodiče s dětmi, fotbalisté, 

gymnastika),  SDH, Fechtýři, soutěže pro 

děti, hudební produkce. Celkem bylo  297 

vystupujících a hostů, odhadovaná 

návštěvnost z řad veřejnosti byla 800 osob.



Obec Frymburk - 700. výročí založení obce Frymburk

ERDF: 4 996€

◼ Celodenní akce začala slavnostním 

uvítáním účastníků a průvodem, 

pokračovala mší svatou a následoval 

doprovodný program (výstava o historii 

obce, nově opravená budova hasičárny 

s výstavkou dobového vybavení sboru, 

procházka Frymburským okruhem, ukázka 

dobývání hradu Friedenburk spolku rytířů 

ze Žichovic, ukázka sokolnického výcviku 

dravců, hudební vystoupení, ohnivá show). 

Akce se zúčastnilo téměř 400 občanů.



Základní škola Prachatice, Vodňanská 287 - S přáteli přes hory a doly

ERDF: 11 563€

◼ Čtyřdenní společné putování po obou 

stranách hranice (Třístoličník, Bodenmais, 

Velhartice, Klatovy, Deggendorf, Pasov) za 

účasti 78 žáků (40 českých, 38 německých), 

a 6 vyučujících (4 čeští a 2 němečtí). Žáci 

společně vypracovávali pracovní listy a díky 

konverzačním hrám a aktivitám se více 

vzájemně poznávali. Museli přitom používat 

cizí jazyk (ať už němčinu či angličtinu a 

němečtí žáci první krůčky v češtině). 



Západočeská univerzita v Plzni - Pro společnou budoucnost

ERDF: 18 978€

◼ Vývoj prototypu inovativního vozidla s 

elektrickým pohonem pro starší a pohybově 

postižené obyvatele. Do projektu byli 

zapojeni studenti Fakulty designu a umění 

Ladislava Sutnara a studenti Fakulty 

zdravotnických studií. Realizace projektu 

probíhala fyzickými, tak on-line workshopy 

ZČU a partnerské univerzity THD 

Deggendorf. Po dokončení vlastního 

designu tvarového řešení el. vozíku byl 

převezen partnerskou univerzitou do 

Deggendorfu, kde bylo dokončeno finální 

konstrukční řešení. Nyní je vozík zpět v ZČU 

Plzeň.



Mílaři Domažlice z.s. - Hvězdné házení na Chodsku 2017

ERDF: 4 266€

◼ Společný atletický mítink mezi spřátelenými 

sportovními spolky z Čech a Německa, který 

byl zaměřený na atraktivní hod oštěpem a 

další atletické disciplíny ( běhy, vrhy, dětská 

atletika), za účasti 100 českých a 30 

německých  sportovců. Součástí akce byl 

doprovodný kulturní program.



Ski klub Šumava Vimperk, z.s. - Společná sportovní soustředění mládeže

ERDF: 11 765€

◼ 3 společná sportovní soustředění:

▪ zimní soustředění Horská Kvilda - výukové 

programy NP Šumava a přednáška na téma 

mazání a servis lyží, tréning v lyžařských 

trasách, za účasti 23 českých a 14 

německých účastníků; 

▪ letní soustředění Přední Výtoň - sjezd Vltavy 

na kánoích, společný výběh na Vítkův hrad 

a tréning na kolečkových lyžích, za účasti 18 

českých a 17 německých účastníků; 

▪ letní soustředění Stožec - výstup na 

Třístoličník s následnou přednáškou a 

průvodcovstvím strážce NP Šumava, dále 

tréning na kolečkových lyžích, za účasti 21 

českých a 14 německých účastníků; 

▪ účast na dvou letních soustředění, 

pořádaných partnerem ve Finsterau a 

Bavorské Rudě



Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy 

Hlavní kancelář pro Dispoziční fond

Stachy 422, 384 73  Stachy

www.euregio.cz

Děkuji za pozornost.

Pavla Nývltová

nyvltova@euregio.cz, tel.: 380 120 262

http://www.euregio.cz/
mailto:nyvltova@euregio.cz

