Výroční informační akce 2017 Programu Cíl EÚS ČR-Bavorsko
Výroční informační akce Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014–2020 se konala 26. října 2017 na pobočce
Bavorského zemského úřadu pro životní prostředí
v Kulmbachu. Letošní akce se zaměřovala na prioritní osu
2 „Ochrana životního prostředí a účinné využívání
zdrojů“.

Zaplněný sál v Kulmbachu. FOTO: L. Kaňka

RNDr. Jiří Horáček a Matthias Herderich. FOTO: L. Kaňka

Na základě představených a prezentovaných projektů
mělo cca 50 účastníků z Bavorska i z České republiky,
kteří se akce zúčastnili, možnost získat informace o
nutnosti realizace projektů, které se zaměřují na oblast
životního prostředí. Přednášky tak posloužily i jako
návod, inspirace pro případné žadatele o dotační
prostředky.

Matthias Herderich, vedoucí Řídícího orgánu programu
Cíl EÚS 2014-2020 Bavorského státního ministerstva
hospodářství a medií, energie a technologie, a RNDr. Jiří
Horáček, vedoucí Národního orgánu programu Cíl EÚS
2014-2020 Ministerstva pro místní rozvoj ČR, přivítali
přítomné a odbornou veřejnost. Zástupci těchto orgánů
podali zprávu o aktuálním stavu programu a čerpání
finančních prostředků. V prioritě 2 je dostatek
prostředků a na celém programovém území existuje
velký potenciál pro vytváření přeshraničních projektů
v této oblasti.
Účastníci z Bavorska i z České republiky. FOTO: L. Kaňka
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Krátce z Evropského regionu Dunaj-Vltava
Při posledním setkání Prezídia Evropského regionu
Dunaj-Vltava (ERDV) v říjnu 2017 v dolnobavorském
Niederalteichu se hodnotil pomalu končící rok
předsednictví Dolního Bavorska. Představitelé shrnuli
uskutečněné aktivity, diskutovali o tematickém a
obsahovém zaměření předsednictví kraje Vysočina
v roce 2018 a o možnosti založení nové právní formy
v podobě Evropského uskupení pro územní spolupráci
(ESÚS).
Společnou cestou chce jít všech sedm regionů ERDV a
chtějí i nadále využívat dotační prostředky EU.
S možnými změnami dotační politiky EU v dalším
programovém období od roku 2020 se situace může ale
změnit. Je pravděpodobné, že se prostředky z EU budou
krátit. Prezídium si nyní prověří a poté po důkladné
analýze rozhodne, zdali by bylo smysluplné založit novou
právní formu a využívat tak do budoucna finanční zdroje
EU.

Prezídium ERDV. FOTO: Dolní Bavorsko

V roce 2018 se ERDV zaměří na podporu angažovanosti
obyvatel, výměnu zkušeností a komunitní rozvoj malých
obcí. Samozřejmě nebudou chybět aktivity typu rozvoje
jazykových a odborných znalostí a dovedností.

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje
Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje
(KPDM) byl zřízen v březnu 2016. Má více než 40 členů,
což jsou mladí lidé z řad studentů ze všech středních škol
v Plzeňském kraji, které jsou krajem zároveň zřizovány.
Schůze parlamentu se konají jednou do měsíce.
Parlament má své předsednictvo, které určuje směr a
zároveň se stará o chod celého parlamentu.
Nejdůležitější partner je Plzeňský kraj, se kterým se snaží
úzce spolupracovat. Cílem je propojit žáky z různých škol,
zkvalitnit studentský život, vytvářet prostor pro diskusi,
upozorňovat na problémy, prezentovat zájmy dětí a
mládeže v jakékoli oblasti běžného života.
Zasedání KPDM. FOTO: Plzeňský kraj
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KPDM se v pátek 8. prosince 2017 sešel v budově
krajského úřadu. Na své již 15. zasedání pozval Ivanu
Bartošovou, náměstkyni hejtmana pro oblast školství a
cestovního ruchu, která řekla pár slov o zasedání Rady
PK, a pana Jaroslava Šobra, předsedu Výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZPK. Diskutovali na

téma Střet generací a společenská odpovědnost, při
které se probíral například i vztah žák-učitel.
Aktivity Parlamentu mladých by mohly být námětem
případného dalšího pokračování projektu Euroregionu
Šumava.

Sport upevňuje přátelství
V sobotu 16. prosince 2017, den před třetí adventní
nedělí, se v tělocvičně místní školy v Ringelai sešlo více
než padesát stolních tenistů ze společné příhraniční
oblasti Dolního Bavorska, Horního Rakouska a
jihozápadních Čech.

Sammer. Euroregion Šumava byl zastoupen dokonce
aktivně za stolem, byť výsledek Vladimíra Silovského
nebyl nijak oslnivý.

Vyhlášení výsledků
Stolní tenisté na turnaji

Turnaj EUREGIA ve stolním tenise je se svým již 27.
ročníkem nejstarší společnou přeshraniční akcí ve
společném přeshraničním Euroregionu. Turnaji byla již
tradičně věnována značná pozornost místních
samospráv a dalších regionálních představitelů. Turnaji
popřáli zdar starostové Ringelai, Schönbergu, českého
Oseku, nechyběl samozřejmě jednatel EUREGIA Kaspar

Ve
výborně
zorganizovaném
turnaji
nebylo
nejdůležitější, kdo zvítězil, radost ze hry měli všichni.
Často zmiňovaná jazyková bariéra byla při počítání bodů
nahrazována prsty na obou rukou, ale navzdory několika
komickým scénám při snaze o počítání se vždy domluva
za stolem našla.
V turnaji vysoké sportovní úrovně nakonec nejlépe uspěli
hráči z Prachatic, kteří obsadili první čtyři místa. Zvítězil
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Míra Bauer, jenž ve finále těsně porazil bývalého
českého reprezentanta Jaroslava Kunce. Třetí místo
obsadil Igor Nitranský, jenž byl již před 27 lety jedním ze
dvou českých účastníků 1. ročníku turnaje.

Celodenní setkání při společné aktivitě bylo jedinečnou
příležitostí k setkání přátel, ale také k navázání přátelství
nových. Již dnes se všichni účastníci těší na příští bitvy za
zelenými stoly, tentokrát v české Radomyšli, opět pod
hlavičkou EUREGIA.

Cíl EÚS ČR-Bavorsko
Monitorovací výbor
6. zasedání Monitorovací výboru Programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl
EÚS 2014-2020 se konalo 7. a 8. prosince 2017
v hornofalckém městě Rötz.

K projednání bylo předloženo celkem 27 projektových
žádostí, schváleno bylo 20 projektů v celkové výši
příspěvku ERDF 15,1 mil. €.

Podávání žádostí
Lhůta pro podání projektové žádosti k projednání na
nejbližším Monitorovacím výboru je 21. února 2018 do
23:59 hodin. 7. zasedání Monitorovací výboru se
uskuteční 13. a 14. června 2018 v Karlovarském kraji.
Žádosti jsou předkládány elektronickou formou a Řídicí
orgán doporučuje konzultovat žádosti s příslušným
Místem zpracovávající žádost.

Ze čtyř prioritních os je vyčerpána pouze první a to
„Výzkum, technologický rozvoj a inovace“, a tudíž nelze
do této osy předkládat nové žádosti. V ostatních osách je
ještě stále dostatek finančních prostředků na podporu
přeshraničních projektů.
Více informací naleznete na internetových stránkách
programu www.by-cz.eu a v Příručce pro české žadatele.

Dispoziční fond ČR-Bavorsko
Regionální řídící výbor
V pondělí 27. 11. 2017 se v Řetenici konalo 4. zasedání
Regionálního řídícího výboru Dispozičního fondu CZ-D,
na kterém bylo schváleno a přijato k financování na
české straně 14 projektů (z 21 předložených) s podporou

56 017 € a 8 projektů (z 12 předložených) německých
s podborou 104 610 €. Seznam schválených projektů je
k dispozici na internetových stránkách www.euregio.cz.
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Podávání žádostí
Termín vyhlášení 5. výzvy: 28. 11. 2017
Pro projednání na nejbližším Regionálním řídícím výboru
je nutné doručit Vaši žádost nejpozději do 26. 4. 2018 do
14:00 hod. Nejbližší termín zasedání řídícího výboru je
4. 6. 2018.
Rozsah dotace: min. 1 000 €, max. 21 250 €. Celkové
výdaje: max. 25 000 €. Výše dotace z ERDF nesmí
přesáhnout 85 % celkových způsobilých výdajů projektu.
Doba trvání projektu je určena na max. 18 měsíců ode
dne registrace projektu.
Podrobné informace naleznete ve Směrnici pro žadatele,
která je společně s přílohami ke stažení na internetových
stránkách www.euregio.cz.

Místa pro podávání žádostí:
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s.


Stachy:

Stachy 422, 384 73 Stachy



Domažlice:

Branská 1, 344 01 Domažlice



Sušice:

Nuželická 60, 342 01 Sušice

Priority a omezení pro 5. výzvu DF


Preferována podpora spolupráce dětí a mládeže.



Preferovány nízkorozpočtové projekty.



Projekty typu „slavnost, pouť, festival“ – max.
výše dotace 5 000 €.

Fond malých projektů Rakousko-ČR
Uzávěrka 3. výzvy pro příjem žádostí je 23. 3. 2018 ve
14:00 hodin.

Více informací získáte
www.silvanortica.com.

na

internetové

stránce

Změny v dokumentech:
 Žádost FMP – Verze 3 / 7. 12. 2017
 Směrnice – Verze 3 / 7. 12. 2017
 Kalkulace paušálních nákladů
 Čestné prohlášení žadatele
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PF 2018

V roce 2018 oslaví EUREGIO 25. výročí svého založení.

Zpravodaj vychází 4 x ročně ve verzi PDF.
V prosinci 2017 vydal Euroregion Šumava –
jihozápadní Čechy, z. s.,
nám. Míru 63/I, 339 01 Klatovy, www.euregio.cz,
e-mail: info@euregio.cz, tel.: 376 399 472.
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