leden 2010
2010

Zpravodaj pro členy

Euroregion Šumava
Bayerischer Wald – Unterer Inn
Mühlviertel
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy
Běšiny 150,
150, 33901 Klatovy

e-mail: info@euregio.cz
www.euregio.cz
tel.,fax.: +420 376 399 472

__________________________________
Projekty realizované na našem území schválené v Cíli 3 ČRČR-Bavorsko v roce 2009

Název projektu
8.12.2009
Šumavská cyklotrasa č. 38, úsek
Svrčovec-Dolany-Malechov
Životní osa Schwarzach – hike & bike
v Bavorsku a Čechách
1000 let soumarských stezek mezi
Bavorskem a Čechami

Partneři

Popis

obec Dolany
Gemeinde Grafling
Dobrovolný svazek obcí Chodská Liga
Stadt Rötz
Prachatické muzeum
Landkreis Freyung-Grafenau

Cyklistika a servis – zvyšování kvality
Bavorsko-české stezky přátelství

Makrt Winklarn
Mikroregion Dobrohost

Tento úsek je součástí cyklotrasy č. 38
spojující Prahu a Mnichov.
Stavba cyklostezky, turistická stezka,
značení a společná propagace.
Výstavy, rekonstrukce stezek, propagace,
slavnosti apod.
Vybudování parkoviště a servisního
pavilonu, stavba cyklostezky a napojení
cyklostezky., společná propagace.

Živé paměti Sudet

Centrum pro komunitní práci západní
Čechy
Volkshochschule im Landkreis Cham
e.V.

Výstava a publikace připravená ze
strukturovaných rozhovorů s pamětníky.

Společná prezentace starého mlynářství
na Šumavě a v Bavorském lese

Muzeum Středního Pootaví Strakonice
Freilichtmuseum Finsterau

Pietní místo kostela Nejsvětější Trojice
a hřbitova

Strážný
Philippsreut

Výstavba turistické infrastruktury
v Královském hvozdu

Hamry
Markt Neukirchen b. Hl. Blut

Zlepšení přístupových komunikací k hr.
přechodu Strážný Phillipsreut
Sanační koncept hraničního nádraží
Bayer. Eisenstein/Evropské centrum
pro ochranu netopýrů
18.3.2009

Jihočeský kraj
Staatliches Bauamt Passau
Naturpark Bayer. Wald e.V.
Správa Národního parku a CHKO
Šumava

Stavět mosty

Diözese Passau
Biskupství Českobudějovické

Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti
Dračího jezera I
Rozvoj turistické infrastruktury v oblasti
Dračího jezera II

Stadt Freyung
Regionální rozvojová agentura Šumava,
o.p.s.
Stadt Furth im Wald
Svazek obcí Domažlicko
Stadt Furth im Wald
Svazek obcí Domažlicko

Spojovací cyklostezky k mezinárodní
cyklotrase

Markt Eschlkam
Město Kdyně

Menza, betlém, ambon – českobavorské setkávání v kostele sv. Vintíře

Gemeinde Frauenau – Glasmuseum
Sdružení svatého Vintíře

České-německé kulturní centrum Kvilda

Kunstverein Graz, e.V.
Centrum umění Kvilda

Klíšťata a jimi přenášená inf.
onemocnění v podmínkách JK a
Bavorska

Ludwig-Maximilians-Universität
München
Jihočeská universita v Českých
Budějovicích

Databanka společné historie Šumavy a
Bavorského lesa

Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.
Das Böhmerwaldmuseum Passau

Via Nova – poutní cesta „Bavorský les –
Šumava“

1000 let Zlaté stezky
Rok 2011 – 200 let od narození
J.N.Neumanna
Cyklostezka Sedýlko-rozhledna Libín

Město Prachatice
Grainet
Město Prachatice
Grainet
Město Prachatice
Grainet

Perspektivy přeshraničnío vzdělávání

Jihočeská hospodářská komora
IHK Passau

Mírový pochod česko-bavorským
příhraničím

Jihočeský kraj
Fichtelgebirsverein e.V.

Cyklostezka Gerlova Huť – Nová Hůrka
– Prášily – Srní: III. úsek: odbočení
Vysoké lávky – Velký Bor
Turistická destinace Český les –
Oberpfälzer Wald
Vystěhovalecké muzeum v „Emerenz
Meier Haus“

Regenerace mlýna v Hoslovicích, společné
výstavy a semináře. Vybudování
informačního a kulturního centra.
Úprava prostoru bývalého kostela a
hřbitova a uctění památky zesnulých
Vybudování turistické infrastruktury,
vybudování lyžařských stezek s lepšími
sněhovými podmínkami, pořízení gumových
pásů na rolbu.
Rekonstrukce přeshraničních úseků silnic.
Rekonstrukce nádražní budovy na bavorské
straně, plán výstav a akcí.
U obou partnerů mají vzniknout místa
setkávání pro děti a mládež, součástí
projektu jsou také setkávací akce.
Zřízení poutní stezky z Vilshofenu do
Příbrami, informačních tabulí.
Vybudování cyklostezek, naučné stezky,
parkoviště, environmentální stanice, atd.
Zvýšení atraktivity oblasti Dračího jezera,
výstavba cyklostezek a turistické stezky.
Vybudováním cyklostezek dojde k propojení
na mezinárodní cyklotrasu č. 3 Praha-PlzeňRegensburg.
Doplnění skleněných artefaktů na známém
poutním místě, kostele sv. Vintíře v Dobré
Vodě.
Kompletní rekonstrukce objektu, který
bude sloužit jako centrum pro výstavy,
koncerty, divadla apod., tyto aktivity na
Kvildě již probíhají.
Zmapování rozšíření klíšťat a jimi
přenášených původců závažných
onemocnění.
Zachování a digitalizace fotografického díla,
které bylo nalezeno ve Fotoatelieru Seidel
v Českém Krumlově.
Oslavy, pochod, tiskoviny k výročí 1000 let
Zlaté stezky.
Oslavy prachatického rodáka, koncerty,
publikace, propagační materiály.
Pokračování stávající cyklostezky,
odpočívky, informační tabule.
Rozvoj existujících lidských zdrojů, tozvoj
vzdělání a kvalifikací v závislosti na
potřebách ekonomiky.
Navázání na myšlenku Jiříka z Poděbrad o
vytvoření mírové unie. Propagace trasy
tehdejšího poselstva.

Správa NP a CHKO Šumava
Landkreis Regen

Výstavba další části vysoce využívané
cyklostezky na Šumavě.

Místní akční skupina Český les o.s.
InitiAKTIVKreis Tirschenreuth e.V.
Emerenz-Meier-Haus-Verein e.V.
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o.

Marketingová studie, plastická mapa a
drobné propagační materiály.
Zřízení muzea v rodném domě spisovatelky,
spolupráce s Fotoateliérem Seidel.

Kooperace muzeí Röhrnbach –
Prachatice a Světničky domova Nové
Hutě

Gemeinde Röhrnbach
Město Prachatice

Nová koncepce Muzea historie lesa St.
Oswald

Správa NP a CHKO Šumava
Nationalparkverwaltung BW

Inovace projektu veřejné dopravy
„Zelené autobusy“ v NP Šumava

Správa NP a CHKO Šumava
Landkreis Regen

Poznat sousedy

Europa in der Region
Centrum Adalberta Stiftera

Ekologická výchova ve školní zahradě

Občanské sdružení Ametyst
Landesbund für Vogelschutz e.V.

Malé muzeum a turistické informační
středisko.
Renovace a doplnění exponáty, zajištění
česko-německé mediální knihovny a
dvojjazyčného boxu metodickými
pomůckami k ekologické výchově.
Zajištění ekologické dopravy na území
Šumavy s propojením na bavorský systém.
Vytvoření sítě toku informací o činnosti
různých sdružení, především pro děti a
mládež.
Semináře a výukový materiál v oblasti
environmentálního vzdělávání.

__________________________________
Dispoziční fond ČRČR-Bavorsko
Aktuální Priority naleznete na www.rras.cz, stejně jako seznam přijatých projektů. Od vyhlášení programu bylo naplánováno již 192
projektů. Fond je čerpán dle plánu, na další projekty zbývá dostatek finančních prostředků.
Alokace celkem na celé období (CZ):
Vyčerpáno 1.1.-4.výzva:
Zbývá vyčerpat:
Průměr alokace pro 1 kalendářní rok:
Počet přijatých projektů
Počet schválených projektů
z toho: Malých infrastrukturních (MIP)
People-to-people

3 464 087 €
833 842 €
2 630 245 €
557 000 €
227
192
23
169

Čerpání DF CZ-BY k 31.12.2009

24%

76%

Naplánováno

Příští zasedání řídícího výboru: 6.5.2010
Pro projednání na nejbližším řídícím výboru je nutné doručit žádost nejpozději do 19.4.2010 do 14:00 hod.
Místa podání žádosti a konzultační místa:
 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s., Stachy 422
 Pobočky: Sušice, Domažlice, Chvalšiny

Před vytištěním myslete na naše životní prostředí.

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Investice do vaší budoucnosti

Zbývá

