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20 Jahre EUREGIO

VOrwOrt  ÚVOdní slOVO 

Sehr geehrte Damen und Herren,
verehrte Festgäste!

Vor 20 Jahren, am 20. September 1993, wurde die EUREGIO Bayeri-
scher Wald-Šumava-Mühlviertel im Schloss Český Krumlov (Krumau) 
ins Leben gerufen. Damals war dies ein Vorhaben, das von vielen Be-
fürchtungen, Ängsten und Problemen begleitet wurde. Heute  können 
wir stolz auf eine Zeit zurückblicken, in der viel Positives bewegt und 
erreicht wurde, dank Ihrer Unterstützung und Ihres großartigen gren-
züberschreitenden Einsatzes!
Erinnern wir uns, wie schwer es vor 20 Jahren war, gemeinsame Forde-
rungen nach mehr Zusammenarbeit und Kooperation zu formulieren 
und hierfür sowohl Verantwortungsträger aus der Region, als auch 
führende Meinungsbildner aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verwaltungen zu gewinnen. Selbst Staatspräsidenten wurden konsul-
tiert, mit dem Ziel sie für die Idee einer EUREGIO und damit einer neu-
en Form der europäischen Zusammenarbeit zu begeistern.
Unsere politischen Vordenker bewiesen bei allen ihren Verhandlungen 
viel Mut und Geschick. Sie waren geprägt von der Teilung Europas aber 
unbändig in ihrem Willen, die Menschen in unseren drei Ländern wie-
der zusammen zu führen.
Sie haben ihr Ziel erreicht. Ihnen gebührt deshalb am heutigen Tag un-
sere ausdrückliche Anerkennung und Dank für diese große Leistung!
20 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit, hunderte gemeinsa-
me Projekte, Begegnungen und Kooperationen in allen Bereichen des 
Zusammenlebens.
Wir danken in besonderer Weise auch allen unseren Mitgliedern, den 
Kommunen, Verwaltungen, Schulen, Vereinen, Verbänden, Parteien, 
Mandatsträgern und Funktionären für ihr vielfach ehrenamtliches 
und herausragendes grenzüberschreitendes Engagement. Ohne die-
sen Idealismus und die Bereitschaft zur Kooperation wäre vieles nicht 
möglich gewesen. Sie alle haben maßgeblich dazu beigetragen, die über 
40 Jahre bestehende Bruchstelle an unserer Grenzregion zu schließen 
– vor allem mit Leben, mit Ideen und Begeisterung! Dafür nochmals ein 
herzliches Dankeschön!
20 Jahre verbindet die EUREGIO nun die Menschen und viele Organisa-
tionen in unserer gemeinsamen Region. Weit mehr als 1 Million Bürge-
rinnen und Bürger können davon profi tieren und in Freundschaft und 
Partnerschaft in eine gemeinsame Zukunft blicken.
Wir sind bestens aufgestellt. Wir liegen im geographischen Zentrum 
Europas und es bieten sich Entwicklungschancen wie nie zuvor. Unse-
ren Menschen wollen wir einen lebens- und liebenswerten Wohn-, Ar-
beits- und Wirtschaftsraum anbieten und gemeinsames Handeln und 
Begegnung sollen zur Selbstverständlichkeit werden!
Dafür arbeiten wir auch in Zukunft mit ganzer Kraft und freuen uns, 
dies mit Ihnen tun zu können.

Ihre

Vážené dámy, vážení pánové, 
ctění hosté!

Před 20 lety dne 20. září 1993 byl na zámku Český Krumlov založen
EUROREGIOn Bavorský les-Šumava-Mühlviertel. Tento záměr tehdy 
doprovázely mnohé obavy, strach a problémy. Dnes se můžeme hrdě 
ohlédnout za dobou, ve které se rozhýbalo a dosáhlo mnoho poziti-
vního, a to díky Vaší podpoře a Vašemu mimořádnému přeshraniční-
mu nasazení! 

Vzpomeňme, jak těžké bylo před 20 lety formulovat společné požadav-
ky pro hlubší spolupráci a kooperaci a jak těžké bylo získat nejen odpo-
vědné osoby z regionu, ale i vedoucí tvůrce veřejného mínění z politiky, 
hospodářství, vědy a správy. Konzultace s cílem nadchnout pro myšlen-
ku EUROREGIOnU a pro novou formu evropské spolupráce probíhaly i 
se samotnými prezidenty. 

naši političtí průkopníci ukázali při všech jejich vyjednáváních velkou 
odvahu a dovednost. Byli poznamenáni rozdělením Evropy, a však je-
jich vůle znovu sdružit lidi v našich třech zemích byla nezkrotná. Svého 
cíle dosáhli a dnes jim proto náleží naše uznání a dík za tento obrovský 
výkon! 20 let přeshraniční spolupráce, stovky společných projektů, set-
kání a kooperací ve všech oblastech soužití. 

Poděkování na tomto místě patří také zvláště našim členům, obcím, 
administrativním správám, školám, sdružením, spolkům, politickým 
stranám, nositelům mandátů a funkcionářům za jejich často dobro-
volnou činnost a přeshraniční angažovanost. Bez jejich idealismu a 
ochoty spolupracovat by se mnohé neuskutečnilo. Všichni se podstat-
nou měrou zasloužili o překlenutí zlomu v našem příhraničním regio-
nu, který trval 40 let, a naplnili jej znovu životem, nápady a nadšením! 
Ještě jednou srdečné díky!

20 let spojuje nyní EUROREGIOn lidi a mnohé organizace v našem spo-
lečném regionu. Více než 1 milion občanů může této spolupráce využí-
vat ke svému prospěchu a vzhlížet ve vzájemném přátelství a partnerst-
ví do společné budoucnosti.   

na budoucnost jsme výborně připraveni. nacházíme se v geografi ckém 
středu Evropy a otevírají se nám šance pro rozvoj jako nikdy dříve. 
našim obyvatelům chceme nabídnout prosperující hospodářský regi-
on s kvalitními podmínkami pro plnohodnotný  život a práci. Společné 
počínání a setkávání by se měly stát samozřejmostí. Pro tento cíl bu-
deme v budoucnu opět pracovat ze všech sil a jsme velice rádi, že tak 
budeme moci činit s Vámi. 

Vaši

Gabriele Lackner-Strauss Fran�išek Vlček Ludwig Lankl 
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Dr. Josef Pühringer Karel Schwarzenberg 

Grenzen abbauen, Menschen zusammenführen, gemeinsam 
stärker werden – das sind drei Kernideen, für die das gemeinsa-
me Europa steht. Die EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald 
erfüllt seit nunmehr zwei Jahrzehnten diese Ideen mit Leben. 
Sie steht damit für Subsidiarität im besten Sinn. Projekte wer-
den nicht von oben, sondern vor Ort, von dem Menschen aus 
der Region entwickelt.
Eine entscheidende Triebfeder dafür ist ein starkes regionales 
Bewusstsein über Grenzen hinweg. Dieses Bewusstsein müssen 
wir weiterentwickeln und pflegen. Herzlichen Glückwunsch 
zum 20-jährigen Bestehen!

Odbourávat hranice, sdružovat lidi, společnými silami se stát 
silnějšími – to jsou tři podstatné myšlenky, které podporuje 
společná Evropa. EUROREGIOn Bavorský les/Šumava naplňu-
je nyní již 20 let tyto myšlenky životem a prosazuje tak sub-
sidiaritu v  tom nejlepším smyslu. Projekty nejsou vytvářeny 
shora, nýbrž přímo lidmi z regionu.
Jednou rozhodující hnací silou je silné regionální povědomí na 
obou stranách hranice. Toto povědomí se musíme snažit dále 
udržovat a posilovat. Přijměte srdečné blahopřání k 20-ti letému 
jubileu! 

Ich gestehe, dass mir diese Region besonders am Herzen liegt. Es 
handelt sich dabei um einen Landstrich, der geprägt ist von kargem 
Boden, Granitgestein, tiefen Wäldern, Deichen und Denkmälern 
wie in Hohenfurth oder Kefermarkt auf der österreichischen Seite. 
Der große böhmische Landsmann Adalbert Stifter lebte als Schulin-
spektor in Linz, doch in seinen Büchern drückte er immer wieder 
die Verbundenheit zu seinem Heimatland aus. Zawisch von Falken-
stein aus dem alteingesessenen tschechischen Adelsgeschlecht der 
Rosenberger benannte sich nach seiner Burg in Bayern, die Herr-
schaft der Rosenberger reichte sogar über die Grenzen bis nach 
Haslach im Mühlviertel. Unzählige Beziehungen verbanden früher 
diese Region, waren es einerseits Konflikte der Schmuggler und 
Wilderer aus Bayern mit  Zollbeamten bzw. Förstern aus dem Böh-
merwald oder andererseits die Vielzahl von grenzüberschreitenden 
Eheschließungen. Die Verwandtschaft der Menschen dieser Region 
erstreckte sich über alle drei Länder. Viele dieser Beziehungen wur-
den leider durch das unglückliche 20. Jahrhundert zerstört. Es freut 
mich, dass diese nun wieder erneuert werden, dass es um eine ge-
meinsame Region geht und dass wir über die Grenzen hinweg den 
Charme des Böhmerwaldes, des Bayerischen Waldes und des Mühl-
viertels erleben können. Es ist mir klar, dass wir weiterhin daran 
arbeiten müssen, damit nie wieder eine Trennlinie entstehen darf. 
Es muss allen  deutlich werden, dass uns mit diesem Landstrich ein 
Schatz anvertraut wurde, den wir an unsere Kinder und Enkel wei-
tergeben müssen.

Přiznávám, že mi tento region je obzvláště blízký. Je to kraj zádumči-
vého půvabu určovaného chudou žulovou půdou, hlubokými lesy, 
rybníky a památkami jako ve Vyšším Brodě nebo v Kefermarkt na 
rakouské straně. Velký Adalbert Stifter, šumavský rodák, žil jako 
školní inspektor v Linci, ve svých knihách se ale stále vracel do své 
rodné země. Záviš z Falkenštejna ze starobylého českého rodu rožm-
berského se psal po svém hradě v Bavorsku, rožmberské panství sa-
motné sahalo přes hranice až do Haslachu v Mühlviertelu. Svého 
času spojovaly tento region nesčetné vazby, ať to byly střety mezi 
pašeráky a pytláky z Bavorska, kteří bojovali s hajnými a celníky 
v  Pošumaví, nebo množství přeshraničních sňatků. Lidé měli pří-
buzné ve všech třech částech tohoto regionu. nešťastné dvacáté sto-
letí zničilo mnoho těchto vazeb. Jsem rád, že se mnohé obnovuje, že 
jde o společný kraj, že můžeme přes hranice zažívat kouzlo Šumavy, 
Bavorského lesa i Mühlviertelu. Je mi jasné, že nadále musíme pra-
covat na tom, aby nikdy více nevznikly dělící čáry, abychom mohli 
pochopit, že nám byl v  podobě tohoto kraje svěřen poklad, který 
musíme předat dál našim dětem a vnoučatům.

Dr. Josef Pühringer,
Landeshauptmann 

Dr. Josef Pühringer,
Zemský hejtman

Karel Schwarzenberg,
Außenminister a.D.

Karel Schwarzenberg
bývalý ministr 
zahraničních věcí

glückwünsche
blahOpráníˇ
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Dr. Beate Merk Walter Deffaa

Zum 20-jährigen Bestehen der Euregio Bayerischer Wald-Böh-
merwald-Mühlviertel gratuliere ich herzlich. Ich freue mich 
sehr über  die erfolgreiche Zusammenarbeit. Wo früher der 
Eiserne Vorhang die Welt geteilt und die Menschen getrennt 
hat, werden heute persönliche Kontakte und Freundschaften 
gepflegt. Viele gemeinsame Projekte wurden  in die Wege gelei-
tet. Hier entstand kein Europa der Regierungen, hier ist es auf 
kommunaler Ebene von unten entstanden, ein Europa der Bür-
gerinnen und Bürger. Darauf dürften alle Beteiligten stolz sein.

Srdečně blahopřeji ke 20-ti letům existence Euregia Bavorský 
les-Šumava-Mühlviertel. Úspěšná spolupráce mě velice těší. 
Kde dříve železná opona dělila svět i lidi, se dnes navazují osob-
ní kontakty a přátelství a uskutečňují početné společné pro-
jekty. Zde nevznikla Evropa na úrovni vlád, zde vznikla Evropa 
občanek a občanů od spodu, tedy na komunální úrovni. na tuto 
skutečnost mohou být všichni zúčastnění velice hrdi.

Der Europäischen Kommission ist die Förderung der terri-
torialen Kooperation in den Grenzregionen ein besonderes 
Anliegen. Für den Erfolg der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in Europa sind die unmittelbaren regionalen und 
lokalen Erfahrungen und Initiativen besonders wichtig, so wie 
sie sich in der gemeinsamen Arbeit der EUREGIO „Bayerischer 
Wald-Böhmerwald-Mühlviertel-Unterer Inn“ seit nunmehr 20 
Jahren zeigen. 
Geprägt vom europäischen Gedanken der guten nachbarschaft, 
haben Sie gemeinsam Vertrauen aufgebaut und wichtige Im-
pulse insbesondere für die kommunale und zivilgesellschaftli-
che Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg geleistet. Dies 
ist umso bemerkenswerter, als diese Grenzregion durch eine 
äußerst große Vielfalt gekennzeichnet ist. Für die Zukunft kön-
nen Sie auf dieser guten Tradition aufbauen. Zum 20-jährigen 
Bestehen der EUREGIO „Bayerischer Wald-Böhmerwald-Mühl-
viertel-Unterer Inn“ gratuliere ich Ihnen ganz herzlich.

Pro Evropskou komisi je podpora územní spolupráce v příhra-
ničních regionech mimořádně významnou záležitostí. Pro 
úspěšnou přeshraniční spolupráci v Evropě jsou důležité přede-
vším regionální a místní iniciativy a zkušenosti, jak je již 20 let 
můžeme sledovat ve společné práci v EUROREGIOnU „Bavor-
ský les-Šumava-Mühlviertel-Unterer Inn“.
Ve smyslu evropské myšlenky dobrého sousedství jste vytvářeli 
vzájemnou důvěru a důležité impulzy především pro přeshra-
niční komunální spolupráci a spolupráci na úrovni občanské 
společnosti. Toto je ještě více obdivuhodné z důvodu, že se tento 
příhraniční region vyznačuje obzvláště velkou rozmanitostí. 
Do budoucna můžete na této dobré tradici dále stavět. Srdečně 
Vám gratuluji k 20. výročí založení Euroregionu „Bavorský les 
-Šumava-Mühlviertel-Unterer Inn“.

Dr. Beate Merk, 
Staatsministerin 
für Europaangelegenheiten

Dr. Beate Merk, 
státní ministryně 
pro evropské záležitos�i

Walter De�faa,
Generaldirektor 
Europäische 
Kommission

Walter De�faa, 
vedoucí Generálního 
ředitelství pro 
regionální poli�iku 
Evropské Komise
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• Musikalischer Auftakt nO HOIZ Brass Quintett aus Arnreit

• Erö�fnung und Begrüßung durch die EUREGIO-Vorsitzenden

• Rückblick auf 20 Jahre EUREGIO und Ehrung verdienter Persönlichkeiten

• Musikstück nO HOIZ Brass Quintett

• Praxisbeispiele der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

• Prämierung ausgewählter grenzüberschreitender Jugend- und Schulprojekte 

• Musikstück nO HOIZ Brass Quintett

• Gespräch mit politischen Repräsentanten aus der EUREGIO

 - Dr. Beate Merk, Staatsministerin für Europaangelegenheiten
 - Dr. Josef Pühringer, Landeshauptmann von Oberösterreich
 - Karel Schwarzenberg, Außenminister a.D., Vorsitzender TOP 09

• Abschluss mit Europahymne

Einladung zum grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch

prOgramm

20 Jahre EUREGIO



9

20 Jahre EUREGIO

9

20 Jahre EUREGIO

prOgram

• Hudba na úvod nO HOIZ Brass Quintett z Arnreito

• Zahájení a pozdravy předsedů EUROREGIOnU 

• Ohlédnutí za 20 lety EUROREGIOnU a ocenění zasloužilých osobností 

• Hudba nO HOIZ Brass Quintett

• Příklady z praxe přeshraniční spolupráce 

• Udělení cen pro vybrané přeshraniční školní projekty a projekty mládeže 

• Hudba nO HOIZ Brass Quintett

• Rozhovor s politickými představiteli z EUROREGIOnU 

 - Dr. Beate Merk, státní ministryně pro evropské záležitosti 
 - Dr. Josef Pühringer, zemský hejtman Horního Rakouska
 - Karel Schwarzenberg, bývalý ministr zahraničních věcí, předseda TOP 09

• Závěrem Evropská hymna

Pozvání k přeshraniční výměně zkušeností

20 Jahre EUREGIO
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1989

1990 1993 1995

1992 1994 1997

Fall des Eisernen Vorhanges – 
Abbau der Grenzbefes�igungen
an der deutsch-tschechischen Grenze
Pád železné opony – Odstranění 
pohraničního opevnění na 
česko-německé hranici

Zrušení 
vízové 
povinnos�i 
mezi Německem 
a Československem

Wegfall der 
Visumsp�licht 

zwischen 
Deutschland 

und der 
Tschechoslowakei

Založení 
EUROREGIONU 
Bavorský les-
Šumava-
Mühlviertel

Gründung der 
EUREGIO 

Bayerischer Wald - 
Böhmerwald -

Mühlviertel

Rozšíření 
Evropské unie: 
přistoupení 
Rakouska

Erweiterung 
der Europäischen 

Union:  Beitritt  
Österreichs

Smlouva 
o „dobrém 
sousedství a 
přátelské 
spolupráci“ mezi 
Československem 
a Německem

Vertrag über „gute 
Nachbarschaft und 

freundschaftliche
Zusammenarbeit“ 

zwischen der 
Tschechoslowakei
und Deutschland

Ustanovení sekce EUROREGIONU 
Mühlviertel

Zahájení programu 
INTERREG II (1994-1999)

Zahájení programu
Phare (1994-2004)

Kons�ituierung der EUREGIO 
Sek�ion Mühlviertel

Start der Förderprogramme 
INTERREG II (1994-1999)

Start des Förderprogramms
Phare (1994-2004)

Wegfall der Grenzkontrollen
(Schengener Abkommen)

zwischen Deutschland und Österreich
Zrušení hraničních kontrol

(Schengenská dohoda)
mezi Německem a Rakouskem

meIlensteIne der pOlItIschen
eInIgung eurOpas
und In der euregIO
mIlníky pOlItIckÉhO
sJednOcOVání eVrOpy
a V eurOregIOnu
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Ustanovení sekce EUROREGIONU 
Mühlviertel

Zahájení programu 
INTERREG II (1994-1999)

Zahájení programu
Phare (1994-2004)

2000 2004 2011 2013

2002 2007 2012

Start des Förder-
programms 
INTERREG IIIA 
(2000-2006)
Zahájení programu 
INTERREG IIIA 
(2000-2006)

Rozšíření 
Evropské unie: 
přistoupení 
České 
republiky

Erweiterung 
der Europäischen 

Union: Beitritt 
der Tschechischen 

Republik

Úplný volný pohyb 
pracovníků v Něme-
cku pro přistoupivší 
země z roku 
2007

Vollständige Arbeit-
nehmerfreizügigkeit 

in Deutschland für 
die Beitrittsländer von 

2007

20 Jahre EUREGIO
20 let EUROREGIONU

Zavedení Eura
v Německu a
Rakousku

Euro-Einführung
in Deutschland
und Österreich

Zrušení hraničních kontrol 
(Schengenská dohoda)
mezi Německem, 
Rakouskem a Českou republikou

Zahájení programů
Cíl 3 a INTERREG IVA
(2007-2013)

Wegfall der Grenzkontrollen
(Schengener Abkommen)

zwischen Deutschland, Österreich
und der Tschechischen Republik

Start der Förderprogramme
Ziel 3 und INTERREG IVA

(2007-2013)

Založení 
Evropského regionu 
Dunaj-Vltava

Gründung der 
Europaregion 

Donau-Moldau

Vorsitzende der EUREGIO
Předsedové EUROREGIONU
AT
1994 - 2006 Alfred Obermüller
2006 - heute Gabriele Lackner-Strauss
CZ
1993 - 1996 Ing. Jan Vrána
1996 - 1997 Miroslav Bojanovský
1997 - 1998 Ing. Ivan Bečvář
1998 - 1999 Mgr. Ivan Petrů
1999 - heute Ing. Fran�išek Vlček
DE
1993 - 1996 Ingo Weiß
1996 - 2002 Alfons Urban
2002 - 2008 Alexander Muthmann
2008 - heute Ludwig Lankl
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350 mItglIeder
20 Jahre
1 regIOn

EUREGIO
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Idee, auFgaben, ZIele

Zusammenwachsen am Dreiländereck.
Die Entstehungsgeschichte der EUREGIO 
Bayerischer Wald – Böhmerwald.

Die geopolitischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa 
zu Beginn der 1990er Jahre ließen die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit in den Mittelpunkt rücken. Engagierte Po-
litiker aus Oberösterreich, Bayern und Böhmerwald nahmen 
sich das Modell der euroregionalen Zusammenarbeit, das sie 
an der deutsch-holländischen Grenze kennengelernt hatten, 
zum Vorbild und übertrugen es auf das gemeinsame Dreilän-
dereck im Grenzgebiet von niederbayern, Böhmerwald und 
Oberösterreich. So wurde am 20. September 1993 in Krumau 
die Gründungsurkunde des trilateralen kommunalen Verban-
des EUREGIO Bayrischer Wald-Böhmerwald von Dr. Chris-
toph Leitl (Oberösterreich), LR Ingo Weiß (niederbayern) und 
Ing. Jan Vrána (Böhmerwald) unterzeichnet. Die EUREGIO ist 
heute ein grenzüberschreitender Zusammenschluss von Städ-
ten, Gemeinden, Landkreisen und Verbänden/Vereinen in der 
bayerisch-tschechisch-oberösterreichischen Grenzregion. Das 
Gebiet der EUREGIO umfasst ca. 16.000 km2 mit insgesamt 
350 Städten und Gemeinden, in denen rund 1,3 Millionen Men-
schen leben.

Die Hauptziele der EUREGIO sind die Förderung der kommu-
nalen Zusammenarbeit über Staatsgrenzen hinweg und die re-
gionale Verankerung des europäischen Gedankens: Aufeinan-
der zugehen, Vorurteile abbauen, um sich besser verstehen zu 
lernen. Die Kernaufgabe der EUREGIO liegt in der Initiierung, 
Umsetzung und Begleitung von grenzüberschreitenden Regio-
nalentwicklungsprozessen und Aktivitäten. Seit 20 Jahren ist 
die EUREGIO von der Vision geprägt, den gemeinsamen Wirt-
schafts-, Arbeits-, Kultur- und Lebensraum weiter zu entwickeln, 
die Wettbewerbsfähigkeit des ländlichen Raumes zu stärken und 
den Mut, Grenzen in den Köpfen zu überwinden und lösungsori-
entiert nach neuen Wegen zu suchen, zu stärken.

Die EUREGIO hat ihr Leistungsspektrum für ihre Mitglieder 
seit der Gründung kontinuierlich erweitert und sich zu einem 
Kompetenzzentrum und regionalen Knotenpunkt für gemein-
same Regionalentwicklung entwickelt. 

Die wich�igsten Aufgaben der EUREGIO sind:
• Grenzüberschreitende Koordination, Planung und Entwick-

lung in politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturel-
len Themenbereichen, die von gemeinsamem Interesse sind

• Vertretung regionaler Interessen und Inhalte
• Anlaufstelle für grenzüberschreitende Projekte zwischen 

Bayern, Tschechien und Österreich
• die Initiierung nachhaltiger, innovativer Projekte der Regio-

nal- und Wirtschaftspolitik, Steigerung der Standortattrakti-
vität und der Wettbewerbsfähigkeit in der Region und Erhö-
hung der Lebensqualität in der Region

• Betreuung regionaler Projekte durch Unterstützung bei der 
Planung, Koordination und Durchführung wichtiger grenz-
überschreitender Maßnahmen

• Beratung bei der Bescha�fung von nationalen und europäi-
schen Fördermitteln (EU, Bund, Land bzw. Kreis)

• Vertretung der Grenzregion auf europäischer Ebene in der 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG)

• Information der Bürgerinnen und Bürger zu relevanten The-
men der Europäischen Union

• Aktive Mitwirkung am Aufbau der Europaregion
Donau-Moldau

Die EUREGIO ist somit die zentrale Drehscheibe der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit und Regionalentwicklung in 
den Bereichen Wirtschaftskooperationen, Verkehr und Mo-
bilität, Arbeitsmarkt, Soziales, Landwirtschaft, Ökologie und 
Umwelt, Tourismus, Bildung, Sport und Kultur, Technologie-
transfer und Energienutzung in der europäischen Grenzregion 
niederbayern, Süd- und Westböhmen und Oberösterreich.

   Unterzeichnung der Gründungsurkunde
podepsání zakládací lis�iny

Ingo Weiß Ing. Jan Vrána Dr. Christoph Leitl
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Srůstání regionu na trojmezí 
Historie vzniku EUROREGIONU Bavorský les – Šumava 

Díky geopolitickým změnám ve střední a východní Evropě se 
na začátku 90. let dostala přeshraniční spolupráce do středu 
zájmu. Angažovaní politici z Horního Rakouska, Bavorska a 
Šumavy se nechali inspirovat modelem euregionální spolu-
práce, se kterým se seznámili na německo-holandské hranici 
a přenesli jej do společného regionu na trojmezí v hraniční 
oblasti Dolního Bavorska, Šumavy a Horního Rakouska. Dne 
20. září 1993 podepsali Dr. Christoph Leitl (Horní Rakousko), 
Zemský radní Ingo Weiß (Dolní Bavorsko) a Ing. Jan Vrána (Šu-
mava) v Českém Krumlově zakládací listinu trilaterálního ko-
munálního spolku EUROREGIOn Bavorský les-Šumava. Dnes 
představuje EUROREGIOn přeshraniční seskupení měst, obcí, 
okresů a spolků/sdružení v bavorsko-česko-hornorakouském 
hraničním regionu. Oblast EUROREGIOnU zaujímá plochu o 
cca 16.000 km2 s celkem 350 městy a obcemi, v nichž žije 1,3 
milionů lidí. 

Mezi hlavní cíle EUROREGIOnU patří podpora přeshraniční ko-
munální spolupráce a regionální zakotvení evropské myšlenky: 
vzájemného  setkávání, odbourávání předsudků a učení se 
vzájemnému porozumění. Stěžejním úkolem EUROREGIOnU 
je iniciování, realizace a podpora přeshraničních procesů regi-
onálního rozvoje a aktivit. Již 20 let se EUROREGIOn řídí vizí 
o rozvíjení společného hospodářského, pracovního, kulturního 
a životního prostoru, o posilování konkurenceschopnosti ven-
kovského prostoru a rovněž odvahy překonávat hranice v hla-
vách občanů a hledat nové možnosti řešení.

EUROREGIOn rozšiřuje pro své členy průběžně od svého za-
ložení spektrum činností a stalo se kompetenčním střediskem 
a regionální platformou pro společný regionální rozvoj. 

Nejdůležitější úkoly EUROREGIONU jsou:
• přeshraniční koordninace, plánování a rozvoj v politických, 

sociálních, hospodářských a kulturních tématických oblas-
tech, které jsou ve společném zájmu 

• zastupování regionálních zájmů a témat 
• kontaktní místo pro přeshraniční projekty mezi Bavorskem, 

Českem a Rakouskem 
• iniciování udržitelných, inovativních projektů v oblasti re-

gionální a hospodářské politiky, posílení regionální atra-
ktivity a konkurenceschopnosti a zvyšování životní kvality 
v regionu

• podpora regionálních projektů při plánování, koordinaci a 
realizaci důležitých přeshraničních iniciativ 

• poradenství ohledně získávání národních a evropských do-
tací (na úrovni EU, státu, spolkových zemí resp. krajů)

• zastoupení hraničního regionu na evropské úrovni v Praco-
vním sdružení Evropských příhraničních regionů (AGEG)

• informace pro občany k relevantním tématům Evropské unie
• aktivní spolupůsobení na budování Evropského regionu 

Dunaj-Vltava
 
EUROREGIOn je tak ústřední platformou pro přeshraniční 
spolupráci a regionální rozvoj v oblastech kooperace fi rem, 
dopravy a mobility, pracovního trhu, sociálních záležitostech, 
zemědělství, ekologie a životního prostředí, turismu, vzdělá-
vání, sportu a kultury, přenosu technologií a užití energie v ev-
ropském hraničním regionu Dolního Bavorska, Jihočeského a 
Plzeňského kraje a Horního Rakouska.

myŠlenka, ÚkOly, cíle
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Granitzentrum Hauzenberg
Centrum granitu Hauzenberg

Europapark Bogen-Slavonice
Evropský park Bogen-Slavonice

Haus zur Wildnis Ludwigsthal Na�ionalpark
Dům divočiny Ludwigsthal Národní park

Stadthallen Deggendorf mit deutsch-
tschechischem Kontaktbüro

Městské haly Deggendorf s německo-českou 
kontaktní kanceláří

Regio Talent – Leben und Arbeiten ohne Grenzen
Regio Talent – Život a práce bez hranic

Foto: EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn

Foto: EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn

Foto: Na�ionalparkverwaltung

Foto: Stadthallen Deggendorf

Foto: Markus Schedlberger

beIspIele grenZüber-
schreItender

ZusammenarbeIt

Touris�isches Des�ina�ionsmanagement  
Bayerischer Wald-Böhmerwald 

Turis�ický des�inační  management 
Bavorský les – Šumava

Foto: Regionální rozvojová agentura Šumava
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Rad Total im Donautal 
Na kole v údolí Dunaje

Europareservat Unterer Inn
Evropská přírodní rezervace Dolní Inn

Wir sind Europa! 
My jsme Evropa!

Foto: EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn

Foto: Isolde Ulbig, Infozentrum Ering

Foto: Regionalbüro Pilsen der IHK Regensburg und der AHK Tschechien 

Foto: EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn

Foto: Gemeinde Leopoldschlag

Tag der Europäischen Zusammenarbeit in Krumau
Den evropské spolupráce v Českém Krumlově

Hochwasserschutz Maltsch
Pro�ipovodňová ochrana na Malši

1000 Jahre Goldener Steig
1000 let Zlaté stezky
Foto: Mariane Lechner, Säumerzug am Goldenen Steig

príklady preshranIcní
spOlupráce
ˇ ˇ ˇ
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Errichtung der neuen Bushaltestelle 
Buchwald-Grenze und des Buswendeplatzes 

Zřízení nové zastávky
Bučina hranice a obra�iště pro autobusy

20. Jubiläum - Neuerö�fnung der Bahnstrecke 
Železná Ruda und Bayerisch Eisenstein

20. výročí znovuotevření železniční trasy
Železná Ruda a Bayerisch Eisenstein

Via Nova – Pilgerweg „Bayerischer Wald – Böhmerwald“
Via Nova - Poutní cesta „Bavorský les – Šumava“

Foto: Regionální rozvojová agentura Šumava

Foto: Město Železná Ruda

Foto: Regionální rozvojová agentura Šumava

Disposi�ionsfonds Programm für die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit Ziel 3  

Tschechische Republik – Freistaat Bayern  2007-2013 
und Kleinprojektefonds Ziel 3  

Europäische territoriale  Zusammenarbeit 
Tschechische Republik – Österreich 2007 – 2013 

Dispoziční fond Program
přeshraniční spolupráce Cíl 3

ČR - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013
 a Fond malých projektů  Cíl 3
Evropská územní spolupráce 

ČR - Rakousko 2007 - 2013

Handwerk ohne Grenzen
Řemesla bez hranic

Foto: Městské kulturní středisko Vimperk

Fotos: Euroregion Šumava, Regionální rozvojová agentura Šumava
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Grenzüberschreitende Landesausstellung
Oberösterreich-Südböhmen „Alte Spuren – Neue Wege“
Přeshraniční zemská výstava
Horní Rakousko - Jižní Čechy „Staré stopy – nové cesty“

Burgen- und Schlösserwanderweg 
von der Maltsch zur Donau
Po hradech a zámcích zemské cesty 
od Malše k Dunaji

Jüdischer Friedhof in Rožmberk nad Vltavou
Židovský hřbitov v Rožmberku nad Vltavou

Groove Castle

Die Rosenberger und unsere gemeinsame Geschichte – 
Grenzüberschreitende Wanderausstellung
Rožmberkové a naše společná historie – 
přeshraniční putovní výstava

Foto: Land Oberösterreich

Foto: Euroregion Šumava

Foto: Gemeinde Schönau

Foto: Helmut Fiereder

Foto: Katholische Jugend Oberösterreich

Foto: Schlossmuseum Freistadt

Exkursion der bayerisch-tschechischen
Tourismus-Informa�ionszentren
Poznávací zájezd česko-bavorských informačních
center
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euregIO und Ihre partner

21.  Seite

Netzwerkpartner  EUREGIO  Bayerischer  Wald-‐Böhmerwald-‐Mühlviertel-‐Unterer  Inn

Karte  mit  Logos

CZ-‐Netzwerk
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eurOregIOn a JehO partnerIˇ
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Zum JubIläum
k JubIleu

1993 fing die Geschichte der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit innerhalb der EUREGIO Bayerischer Wald 
- Böhmerwald - Unterer Inn an. Seitdem wurden mehrere 
euregionale Projekte verwirklicht, die zu Recht die Bezeich-
nung „best practices“ verdienen. 

Heute, 20 Jahre danach, bemühen sich die Akteure an der 
bayerisch-tschechisch-oberösterreichischen Grenze immer 
noch, gemeinsam zu arbeiten. Das ist auch richtig so, denn 
mit jeder weiteren Überwindung einer Grenze, entstehen 
stets Herausforderungen, die man eben nur gemeinsam 
bewältigen kann.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit dient zudem 
dem europäischen Integrationsprozess. Grenzregionen wie 
die trilaterale EUREGIO sind die nahtstellen Europas und 
jeder weiß, dass ein Gesamtwerk nur so stark ist wie seine 
nahtstellen. nicht zuletzt aus dieser Erfahrung ist meine 
tiefste Überzeugung entstanden, dass Grenzregionen als 
Labor und Motor für die kontinentale Entwicklung Euro-
pas eine ganz entscheidende Rolle spielen.

Im namen der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzre-
gionen möchte ich deshalb das 20-jährige Bestehen der EU-
REGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn zum 
Anlass nehmen, um den Verantwortlichen meinen Glück-
wunsch und alles Gute für die weitere grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit in der EUREGIO auszusprechen.

Karl-Heinz Lambertz
Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
der Europäischen Grenzregionen

V roce 1993 začala historie přeshraniční spolupráce v rámci 
EUROREGIOnU Bavorský les – Šumava – Dolní Inn. Od té 
doby se realizovalo mnoho euregionálních projektů, které 
si právem zaslouží označení „best practices“.

Dnes, 20 let poté, se aktéři na bavorsko-česko-rakouské hra-
nici stále ještě snaží o spolupráci. Je to tak správné, neboť s 
každým dalším překonáním hranice vznikají neustále výz-
vy, které mohou být řešeny pouze společně. 

navíc přeshraniční spolupráce přispívá k evropskému in-
tegračnímu procesu. Příhraniční regiony jako trilaterální 
EUROREGIOn představují rozhraní Evropy a každý ví, že 
celé dílo je pouze tak silné, jak silná jsou jeho rozhraní. V 
neposlední řadě vzešlo právě z této zkušenosti mé nejhlubší 
přesvědčení, že příhraniční regiony hrají naprosto rozho-
dující roli jakožto laboratoře a motory pro kontinentální 
rozvoj Evropy.

Jménem Pracovního sdružení Evropských příhraničních 
regionů bych proto rád u příležitosti 20-ti letého výročí vz-
niku EUROREGIOnU Bavorský les – Šumava – Dolní Inn 
pogratuloval všem zodpovědným a popřál všechno dobré 
pro další přeshraniční spolupráci v EUROREGIOnU. 

Karl-Heinz Lambertz
Prezident Pracovního sdružení 
Evropských příhraničních regionů
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AT-Sek�ion
EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald – 
Regionalmanagement Mühlviertel
Regionalmanagement Mühlviertel
Industriestr. 6, A-4240 Freistadt
Telefon: +43 (0)7942 77188
Fax: +43 (0)7942 77188 260
E-Mail: freistadt@euregio.at
Webseite: www.euregio.at

CZ-Sek�ion
Euroregion Šumava-jihozápadní Čechy
Běšiny 150, CZ-339 01 Klatovy
Telefon: +420 376 399 472
Fax: +420 376 399 056
E-Mail: info@euregio.cz
Webseite: www.euregio.cz

DE-Sek�ion
EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn
Schlosssteig 1, DE-94078 Freyung
Telefon: +49 (0)8551 57100
Fax: +49 (0)8551 57190
E-Mail: info@euregio-bayern.de
Webseite: www.euregio-bayern.de

kOntaktstellen
kOntaktní místa

23



FÖRDERUNGEN

at
cZ
de    

EUREGIO

Gefördert von der Europäischen Union.
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ZIEL 3 / InTERREG IV A).

„Inves�i�ion in Ihre Zukun�t“.
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EUREGIO
eurOregIOn . 1993-2013

Gefördert von der Europäischen Union.
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Europäische Territoriale Zusammenarbeit (ZIEL 3 / InTERREG IV A).

„Inves�i�ion in Ihre Zukun�t“.
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