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Euroregion Šumava
rozšířil svůj tým
Cíl EÚS Česká republika - Bavorsko
Na podzim došlo k několika významným
změnám v organizační struktuře Euroregionu
Šumava. Na valné hromadě v září byly
schváleny nové stanovy, které upravují
zejména kancelář Euroregionu Šumava. Tato
je rozdělena na 2 kanceláře – stávající
kancelář, která se zabývá běžnou činností
organizace a nově kancelář, která má na
starosti Dispoziční fond. Tato nová kancelář
byla obsazena zkušenými pracovníky, kteří se
touto problematikou zabývali již v minulých
programových obdobích. Jedná se o bývalé
pracovníky Regionální rozvojové agentury
Šumava se sídlem na Stachách. Pro žadatele
se ale nic nemění. Nadále budou podávat své
žádosti jako dosud, jelikož tato druhá
kancelář sídlí v objektu RRA Šumava.
Ředitelem této kanceláře a kontaktní osobou
pro Dispoziční fond se stal Miloš Picek.

Program spolupráce byl oficiálně schválen dne
17. 12. 2014 Evropskou komisí. Slavnostní
zahájení programu proběhlo 19. 6. 2015 v
Regensburgu. Pro realizaci přeshraničních
projektů v novém programovém období je k
dispozici 103,4 mil eur z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
Dotační území je stejné, jako tomu bylo v
předchozím období (viz obrázek č. 1 – Dotační
území). Na bavorské straně je tvořeno
příhraničními okresy Horních Frank, Horní
Falce a Dolního Bavorska, na české straně

Dispoziční fond
První výzva pro Dispoziční fond Euroregionu
Šumava bude vyhlášena pravděpodobně
v dubnu 2016. V současné době probíhá
intenzivní příprava fondu a veškerých
dokumentů.
Samotný projekt Dispozičního fondu byl
schválen na Monitorovacím výboru Programu
Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát
Bavorsko v prosinci 2015.

Obrázek č. 1 - Dotační území
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Karlovarským, Plzeňským a Jihočeským
krajem.
Pro poskytnutí dotace musejí být dodržena
určitá pravidla. Především tématické zařazení
ke specifickému cíli příslušné prioritní osy a
účast na projektu minimálně jednoho
bavorského a jednoho českého partnera,
kteří si mezi sebou zvolí vedoucího partnera.
Projekt musí mít pozitivní dopad na bavorské
a české příhraničí a splnit minimálně tři ze čtyř
kritérií spolupráce, tj. společná příprava a
realizace musí být splněna vždy a dále se

nabízí společné financování a personál.
Dotační sazba činí maximálně 85 %
celkových způsobilých výdajů projektu.
Čtyři prioritní osy programu se skládají
celkem ze sedmi specifických cílů (viz
obrázek č. 2 – Prioritní osy). V závislosti na
prioritní ose jsou definováni i potenciální
příjemci dotace (subjekty veřejné správy,
vzdělávací instituce, univerzity, vysoké
školy, neziskové organizace, komory a
sdružení, malé a střední podniky,
Evropská uskupení pro územní spolupráci
a další instituce z Bavorska a České
republiky).
Žádosti do Programu Evropské územní
spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko můžete podávat do
4. března 2016 tak, aby byly projednány
na nejbližším Monitorovacím výboru
v červnu. Žádost se vyplňuje v novém

Obrázek č. 2 - Prioritní osy

elektronickém monitorovacím systému. Veškeré
informace najdete na www.by-cz.eu.

Národní park Šumava slaví 25 let
Na závěr nelze nic jiného, než použít slova
ředitele Pavla Hubeného: „Záměrně
nepřipravujeme nic velkolepého a okázalého,
protože jsme zastánci toho, že čtvrtstoletí
Národního parku Šumava je především
oslavou nádherné přírody, kterou žádná akce
nedokáže přebít. Prostě a jednoduše, přijeďte
na Šumavu a plně si ji vychutnejte.“

Národní park Šumava byl vyhlášen
20. března 1991 nařízením vlády ČR
č. 163/1991. Tento rok uplyne 25 let od jeho
založení a Správa Národního parku Šumava
toto čtvrtstoletí oslaví, jak se patří. Během
celého roku budou probíhat nejrůznější akce,
bloky přednášek s názvem Středeční večery na
Šumavě, diskuse se zajímavými osobnostmi
na různá aktuální témata, přednášky
profesionálních fotografů a mnoho dalšího.
Natáčí se také krátký film o Národním parku
Šumava a ke konci roku by měla Správa
Národního parku Šumava představit knihu
25 příběhů o šumavských fenoménech. Máme
se tedy na co těšit. Více informací a program
oslav na www.npsumava.cz.

Nejbližší termíny středečních přednášek
v IS Kvilda od 17:00 hodin:

Šumava ovlivňovali z té nejvyšší pozice.
2. 3. 2016: Voda ztracená a vrácená
Pozvání přijalo všech devět ex-ředitelů a celým
9. 3. 2016: Bude vody stále dost?
setkáním bude provádět Tomáš Rothröckl,
ředitel Národního parku Podyjí, který ho, na
Další akce:
rozdíl od Šumavy, řídí celých 25 let a měl tak
čtvrtek 17. 3. 2016 od 18:00 hodin, IS a SEV
Během 25 let fungování Národního parku možnost všechny ředitele poznat.“
Kašperské Hory. Život a práce lidí na staré
Šumava se v čele vystřídalo celkem Oslava 25 let Národního parku Šumava
Šumavě
Šumavě. Přednáší Emil Kintzl.
10 ředitelů. Vůbec poprvé s nimi proběhne proběhne v rámci Dne Národního parku
úterý
22. 3. 2016 od 17:00 hodin, 25 let
veřejné setkání, které se uskuteční 16. března Šumava na Rokytě, kde bude pro všechny
2016 od 17 hodin v Městském kulturním 16. července 2016 připraven bohatý program národního parku Šumava a národního parku
středisku Vimperk. Jak řekl současný ředitel plný her, soutěží, chybět nebudou tradiční Podyjí, IS Kvilda.
Pavel Hubený: „Bude to jedinečná možnost řemesla Šumavy a celodenní oslavy budou
vidět diskutovat všechny, kteří Národní park zakončeny koncertem.
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