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Noví členové
Euroregionu Šumava

Euroregion Šumava
má nového předsedu

Na valné hromadě Euroregionu Šumava
v červnu byli přijati noví členové. Město Sedlice
a Spolek Lamberská stezka si podali žádosti
letos na jaře.

Starosta Bělé nad Radbuzou a předseda
Svazku Domažlicko Libor Picka se stal
p ř e d s e d o u E u ro r e g i o n u Š u m ava –
jihozápadní Čechy. Tento post převzal po více
než sedmnáctiletém působení Františka
Vlčka, starosty Obce Běšiny.

Město Sedlice je malebné městečko nedaleko
Blatné. Známé je především krajkářstvím a
udržováním této tradice. Žije zde přibližně
1300 obyvatel. Nejvýznamnější akcí, která zde
probíhá, jsou Krajkářské slavnosti. V letošním
roce se budou konat 6. srpna.
Spolek Lamberská stezka byl založen k oživení
historie bývalého lamberského panství. Již
v minulosti realizovali mnoho inspirativních
projektů.

Euroregion Šumava před sebou nemá
jednoduchý úkol. V tomto programovém
období rozdělí na přeshraniční projekty
přibližně 2,6 milionu Euro. Jedná se o
takzvané malé projekty, neboli projekty
Dispozičního fondu do nejvýše 25 tisíc Euro.
Město Sedlice

Dispoziční fond

Zámek Žihobce

Vychází každý měsíc. Více viz www.isumava.cz.
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Jak jsme Vás již informovali, Dispoziční fond
Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014-2020 pro region Šumava byl spuštěn
6 . 6 . 2 016 . P ro j e k tov é ž á d o s t i p ro
projednávání v červenci podávejte do 30. 6.
Fond je podobný jako v minulém programovém
období. Všechny podrobnosti se dočtete
ve Směrnici pro žadatele, která je uveřejněna
na našich stránkách www.euregio.cz. Aktuální
výzva omezuje projekty typu „slavnost, pouť,
festival“ maximální výší dotace 5 tis. Euro. Dále
jsou preferovány projekty spolupráce dětí a
mládeže a nízkorozpočtové projekty. Drobné
omezení je také u propagačních materiálů –
pokud náklady projektu tvoří více než 30%, je
dotace maximálně 70%.

Publicita projektu realizovaného z Dispozičního fondu
Také publicita projektu je podobná jako
v minulém programovém období. Máme pouze
jiné logo Programu. Podrobnosti, jak naložit
s povinnou publicitou naleznete opět
ve Směrnici pro žadatele. Příslušná loga
najdete také na našich stránkách.
Novinkou je zveřejňování názvu projektu s
povinnou publicitou přímo na konané akci na
plakátu A3. Vzor plakátu je ke stažení na
našich stránkách www.euregio.cz.
Povinná publicita v barevné a černobílé verzi.

Podávání žádostí
Žádosti včetně příloh dle pokynů ve Směrnici
pro žadatele podávejte do čtvrtka 30. 6. 2016
poštou na kontaktní místo Euroregionu
Šumava:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
Stachy 422, 384 73 Stachy
nebo osobně na kontaktní místa Euroregionu
Šumava:
Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.
- Stachy 422, 384 73 Stachy,
- Domažlice, Branská 1,
- Sušice, Nuželická 60.
Projektová žádost je přijata po kontrole
formálních náležitostí. Proto žádosti zasílejte
v dostatečném předstihu!

Konzultace:
Jitka Králová
kralova@rras.cz, tel.: 380 120 264
Pavla Nývltová
nyvltova@rras.cz, tel.: 380 120 262

Zasedání výboru a výběr projektů proběhne
13. července 2016.
Uzávěrka příjmu žádostí pro projednávání
na dalším výboru bude pravděpodobně
v listopadu.
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