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Euroregion vydal mapy
a lentikulární produkty
Mapa euroregionu je již po několik let velice
oblíbeným produktem, proto jsme se rozhodli
tuto mapu v letošním roce aktualizovat a opět
vydat. Na financování jsme získali prostředky
z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013 (85 %) a na zbylém objemu částky
se podílel Plzeňský kraj (15 %).

s mapami naloží. My jsme vytvořili
rozdělovník, podle kterého každý člen
Euroregionu Šumava obdrží určitý počet map
dle počtu obyvatel. K dispozici jsou u nás v
kanceláři v Běšinech a členové mají možnost
si je kdykoli v pracovní době vyzvednout. Proto
neváhejte, a jakmile budete mít cestu kolem,
určitě se zastavte!

společnou a tři samostatné pohlednice pro
každou část euroregionu. Zobrazuje se zde
vždy mapa území a mění se s fotografiemi,
které jsou typické pro daný region. U záložky
se prolínají pouze vybrané fotografie a záložka
současně slouží i jako pravítko. Díky neutrálně
zvoleným fotografiím jsou tyto produkty velice
nadčasové.

Jedná se o silniční mapu všech tří částí
Euroregionu Šumava – Bayerischer Wald –
Unterer Inn – Mühlviertel, která prošla menší
úpravou. Samozřejmě jsou v ní obsaženy
veškeré hraniční přechody s Českou
republikou, Německem a Rakouskem, nechybí
důležité silniční informace, jako například
rychlostní omezení, hranice alkoholu v krvi či
telefonní čísla na integrovaný záchranný
systém každého státu.

Dalším, ale úplně novým produktem, jsou
lentikulární pohlednice a záložky, které jsme
taktéž za finanční podpory Plzeňského kraje a
Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007-2013 mohli vyrobit.

Tento materiál nebude distribuován ve větší
míře mezi členy Euroregionu Šumava, ale
bude sloužit pro propagaci a jako reklamní
produkt. Samozřejmě bude k dispozici při
nejrůznějších příležitostech, jednáních,
akcích atd.

Lentikulární pohlednice jsou hodně podobné
klasické pohlednici s tím rozdílem, že obraz
není statický, ale mění se dva různé obrazy
mezi sebou a vznikne 3D efekt. Dlouho jsme
Náklad 9 000 ks jsme rozdělili mezi tři části přemýšleli, jaký koncept pohlednic vymyslet, a
euroregionu a nyní záleží na každé z nich, jak vytvořili 4 různé druhy pohlednic – jednu

Valná hromada
V tomto roce proběhly 2 valné hromady.
první v dubnu a druhá nyní v září. Ta měla
za úkol vyřešit stanovy Euroregionu
Šumava a s tím související dokumenty.
Na dubnové valné hromadě v Prachaticích
byla projednávána žádost Města Volyně o
členství v Euroregionu. Toto členství bylo
schváleno. Volyně se tak stala druhým
členem z okresu Strakonice.
Druhá valná hromada nyní v Českém
Krumlově se věnovala organizačním
změnám v Euroregionu, schválení stanov
a organizačního řádu.
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Propagační materiály a publikace
V květnu 2015 společný sekretariát vydal
několik propagačním materiálů, brožur a
publikací. Publikace „Program spolupráce“ je
k dispozici pro zájemce pouze na nových
internetových stránkách www.by-cz.eu. Na
těchto stránkách se dozvíte důležité informace
týkající se programu a můžete si stáhnout další
materiály a dokumenty. V případě jakýchkoli
dotazů se můžete obracet přímo na kontaktní
osoby institucí.
Brožura „Shrnutí programu spolupráce“
poskytuje přehled o programu, prioritních
osách a především o možných projektových
aktivitách. V neposlední řadě jsou zde vloženy
kontakty na osoby z obou sousedních států.
V informačním letáčku „Program přeshraniční
s p o l u p r á c e “ s e ve z k r a t c e d o č te te
nejdůležitější informace jako např. kolik
finančních prostředků je k dispozici, jaké je
dotační území, informace o prioritních osách
programu, kdo je potenciální příjemce dotace
či pravidla pro poskytování dotace.
Jako reklamní předměty pro propagaci
programu či pro různé semináře a jednání byly
vyrobeny bloky, propisky a samolepící bločky.
Prezentovat program navenek lze i formou
dvou verzí roll-upu, které v případě potřeby
mohou být zapůjčeny.
Brožuru a letáček si můžete stáhnout na
stránkách www.by-cz.eu nebo jsou k dispozici
u nás v kanceláři v tištěné podobě. Stejně tak
jsou na tom i reklamní předměty, ty jsou také
volně k dispozici u nás v kanceláři. Můžete si je
kdykoli vyzvednout.
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