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Představení  EUROREGIONU 
Trilaterální bavorsko-česko-rakouský Euroregion je 
přeshraničním sdružením měst, obcí, okresů a svazů/spolků 
v bavorsko-česko-hornorakouské příhraniční oblasti.
Euroregion je charakterizován evropskou myšlenkou dobrého 
sousedství, a proto se stará o rozvoj a rozšiřování přeshraniční 
spolupráce v regionu ve prospěch zde žijících lidí a s cílem, 
aby se tato příhraniční oblast rozvíjela a dále se prohlubovala 
evropská integrace. Hlavním cílem Euroregionu je podporovat 
přeshraniční spolupráci na úrovni obcí a občanské společnosti 
a přispívat k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných 
společenských a správních struktur.
Celý trilaterální Euroregion nemá vlastní právní subjektivitu. 
V rámci tohoto trilaterálního Euroregionu probíhá úzká 
spolupráce mezi všemi třemi sekcemi.

Složení pracovního společenství Euroregionu:

• EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V. 
(bavorská sekce se sídlem ve Freyungu)

• Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. (česká sekce 
se sídlem v Klatovech / Běšinech)

• EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-
Regionalmanagement Mühlviertel e.V. (rakouská sekce se 
sídlem ve Freistadtu)

Právně jsou jednotlivé sekce Euroregionu zapsanými 
spolky. Přes hranice tvoří pracovní společenství s trilaterálně 

obsazenou „Valnou hromadou Euroregionu“ jako nejvyšším 
orgánem. Od roku 2019 jsou všechny tři sekce navzájem 
členy dalších dvou sekcí. Díky tomu by v budoucnu mělo 
dojít k ještě užšímu propojení všech obcí, okresů a dalších 
regionálních partnerů ve společném příhraničním prostoru.
Trilaterální pracovní společenství Euroregionu geograficky 
zahrnuje bavorské okresy Cham, Pasov, Regen, Deggendorf, 
Rottal-Inn, Straubing-Bogen, Freyung-Grafenau a také 
nezávislá města Pasov a Straubing, velký počet obcí z českých 
okresů Domažlice, Klatovy, Prachatice, Český Krumlov 
a Strakonice a hornorakouské politické okresy Perg, Freistadt, 
Rohrbach a Urfahr-Umgebung. Kromě mnoha obcí a okresů je 
členy Euroregionu také mnoho různých organizací a sdružení/
spolků.
Euroregion je důležitým zdrojem inspirace a platformou pro 
přeshraniční spolupráci. Koordinuje a podporuje přeshraniční 
aktivity a rozvoj. Svou poradenskou činností, zprostředkováním 
kontaktů a prostřednictvím Dispozičního fondu / Fondu 
malých projektů v rámci programu INTERREG podporuje 
mnoho projektů people-to-people a projektů setkávání. 
Euroregion je díky tomu centrem přeshraniční spolupráce 
a regionálního rozvoje v různých tematických oblastech 
v bavorsko-česko-rakouských příhraničních oblastech.
Jelikož „Rozvojová strategie Bayerischer Wald – Šumava 
2020+“ pokrývá obsahově pouze bavorsko-českou část 
tohoto území, odpovídá za implementaci Rozvojové strategie 
2020+ pouze bavorská a česká sekce s kontaktními místy.

Vorstellung der EUREGIO
Die trilaterale bayerisch-tschechisch-österreichische EUREGIO 
ein grenzüberschreitender Zusammenschluss von Städten, 
Gemeinden, Landkreisen und Verbänden/Vereinen in der 
bayerisch-tschechisch-oberösterreichischen Grenzregion. 
Die EUREGIO ist geprägt vom europäischen Gedanken 
der guten Nachbarschaft und kümmert sich daher um den 
Ausbau der grenzübergreifenden Zusammenarbeit in der 
Dreiländerregion zum Wohle der dort lebenden Menschen, 
zur Entwicklung des Grenzraums und zur weiteren Vertiefung 
der europäischen Integration. Das Hauptziel der EUREGIO ist, 
die kommunale und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit 
über Staatsgrenzen hinweg zu fördern und zur Lösung der 
Probleme beizutragen, die sich aus dem Aufeinandertreffen 
von verschiedenen Gesellschafts- und Verwaltungsstrukturen 
ergeben. 
Die trilaterale EUREGIO hat keine eigene 
Rechtspersönlichkeit. Innerhalb dieser trilateralen EUREGIO 
erfolgt eine enge Zusammenarbeit der drei Sektionen.

Zusammensetzung der Arbeitsgemeinschaft EUREGIO:

• EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald- Unterer Inn e.V. 
(bayerische Sektion mit Sitz in Freyung)

• Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s. (tschechische 
Sektion mit Sitz in Klatovy)

• EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-
Regionalmanagement Mühlviertel e.V. (österreichische 
Sektion mit Sitz in Freistadt)

Juristisch sind die einzelnen EUREGIO-Sektionen 
eingetragene Vereine. Über die Grenzen hinweg bilden 
sie eine Arbeitsgemeinschaft mit der trilateral besetzten 

„EUREGIO-Versammlung“ als oberstes Organ. Seit 2019 sind 
alle drei Sektionen gegenseitig Mitglieder in den jeweils 
anderen zwei Sektionen. Dank dessen sollte in Zukunft eine 
noch engere Verbindung aller Kommunen, Landkreise und 
anderer regionaler Partner im gemeinsamen Grenzgebiet 
bestehen.
Die trilaterale Arbeitsgemeinschaft EUREGIO umfasst 
geographisch die bayerischen Landkreise Cham, Passau, 
Regen, Deggendorf, Rottal-Inn, Straubing-Bogen, Freyung-
Grafenau sowie die kreisfreien Städte Passau und Straubing, 
zahlreiche Gemeinden aus den tschechischen Bezirken 
Domažlice, Klatovy, Prachatice, Český Krumlov und Strakonice 
sowie die oberösterreichischen politischen Bezirke Perg, 
Freistadt, Rohrbach und Urfahr-Umgebung. Neben 
zahlreichen Gemeinden und Landkreisen bzw. Bezirken sind 
auch viele verschiedene Organisationen und Verbände/
Vereine Mitglieder der EUREGIO.
Die EUREGIO ist wichtiger Impulsgeber und Plattform für die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit. Sie koordiniert und 
fördert grenzübergreifende Aktivitäten und Entwicklung. 
Mit ihrer Beratungsarbeit, Kontaktvermittlung und dem 
INTERREG-Programm-Dispositionsfonds / Kleinprojektefonds 
unterstützt sie eine Vielzahl von people-to-people- sowie 
Begegnungsprojekten. Die EUREGIO ist somit Drehscheibe 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und der 
Regionalentwicklung in verschiedenen Themenbereichen in 
bayerisch-tschechisch-österreichischen Grenzgebieten.
Da die „Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald – Šumava 
2020+“ inhaltlich nur den bayerisch-tschechischen Teil dieses 
Gebiets abdeckt, sind nur die bayerische und tschechische 
Sektion mit ihren Anlaufstellen für die Umsetzung der 
Entwicklungsstrategie 2020+ in verantwortlicher Position.
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Zukunft beginnt heute

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der EUREGIO!

vielleicht kennen Sie das Zitat von Alan Curtis Kay, einem international geschätzten US-Informatiker: „The best way to predict the 
the future is to invent it.“ – „Die beste Methode die Zukunft vorherzusagen, besteht darin sie zu erfinden.“ Man könnte auch sagen: 
Wir sollten die Zukunft nicht sich selbst überlassen, sondern versuchen, sie im Heute zu gestalten.
Gemäß diesem Motto sind wir vor ca. drei Jahren angetreten und haben mit dem Projekt „Zukunftsregion Bayerischer Wald-
Šumava 2020+“ den Grundstein dafür gelegt, unsere gemeinsame Region zielgerichtet und erfolgreich in die Zukunft zu führen 
und hierzu Handlungsempfehlungen zu geben.
In dieser Broschüre stellen wir Ihnen in einer  verkürzten Form das Ergebnis vor  - die Entwicklungsstrategie Bayerischer 
Wald-Šumava 2020+. Die vollständige Fassung der Strategie finden Sie auf unserer Webseite oder in den EUREGIO-
Büros.  Die Strategie ist das Resümee eines Analyse-, Befragungs- und Interviewprozesses zur Grenzraumentwicklung in 
den kommenden Jahren. Der Prozess war nicht immer einfach, wichen doch Meinungen und Ansichten oftmals deutlich 
voneinander ab und wurden auch teils kontrovers diskutiert. So ist es aber in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit – die 
Vielfalt und Diskussion und die immerwährende Suche nach den besten Lösungen zeichnet sie in besonderer Weise aus. 
In der Strategie finden Sie sechs Handlungsfelder, die der Region in grenzübergreifender Betrachtung besonders wichtig 
erscheinen und um die sich in erster Linie das Netzwerk der EUREGIO als Managementplattform annehmen soll. Auch sind bereits 
erste Projektbeispiele angeführt, die im Prozessverlauf eingebracht und sich in die Strategie einordnen ließen.
Allerdings – und das erachten wir als wichtig – die Strategie ist keinesfalls als statischer Endpunkt zu betrachten, im Gegenteil: 
Sie ist der Beginn eines Prozesses, unsere Grenzraumentwicklung noch dynamischer und effektiver zu gestalten und damit 
den Menschen in der Region weitere gemeinsame Perspektive zu eröffnen. Es ist also ein dynamisches Dokument, das stetig 
fortentwickelt, evaluiert, angepasst und weiterentwickelt werden soll und muss.
Die Herausforderungen, die gerade Grenzregionen in Zukunft meistern müssen, sind enorm. Wir möchten Sie daher einladen, sich 
weiterhin einzubringen, bedanken uns herzlich für die begeisterte Mitarbeit in den vergangenen Jahren und freuen uns sehr auf 
die gemeinsame Zukunft!

Budoucnost začíná dnes 

Vážené dámy a pánové,
milí členové, přátelé a podporovatelé Euroregionu!

možná znáte okřídlený výraz Alana Curtise Kaya, mezinárodně uznávaného amerického informatika „The best way to predict 
the future is to invent it“ – „Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vymyslet ji.“ Mohli bychom také říci, abychom 
nepřenechávali budoucnost sobě samotné, ale zkusili ji utvářet už dnes.
Podle tohoto motta jsme začali jednat přibližně před třemi lety a prostřednictvím projektu „Region budoucnosti Bayerischer Wald-
Šumava 2020+“ jsme se pokusili položit základy k tomu, abychom vedli náš společný region cíleně a úspěšně do budoucnosti 
a stanovili si k tomu cílená doporučení.
V této brožuře Vám ve zkrácené formě představujeme výsledek – Rozvojovou strategii Bayerischer Wald-Šumava 2020+.  
Kompletní  znění strategie naleznete na našich webových stránkách nebo obdržíte v kancelářích. Strategie  představuje shrnutí 
procesu analytické práce, dotazování a rozhovorů k problematice rozvoje příhraničí v nadcházejících letech.
Tento proces nebyl vždy jednoduchý, protože názory a pohledy se přece jen občas významně odlišovaly a byly někdy 
i kontroverzně diskutovány. Ale tak to v přeshraniční spolupráci je – rozmanitost a diskuse a neustálé hledání nejlepších řešení ji 
zvláštním způsobem charakterizují.
Ve strategii naleznete 6 prioritních oblastí, které se z přeshraničního hlediska zdají být pro region obzvláště důležité, a kterými 
by se měla síť Euroregionu jako řídící platforma v první řadě zabývat. Také již existují první příklady projektů, které byly uvedeny 
a rozpracovány v průběhu tvorby strategie a byly zahrnuty do výsledné podoby strategie.
Nicméně, a to považujeme za důležité - strategii nelze v žádném případě považovat za statický koncový výsledek, naopak:  
Je to začátek procesu, jak utvářet rozvoj našeho příhraničního území ještě dynamičtěji a efektivněji, a tím otevírat další společné 
perspektivy pro lidi v regionu. Jedná se tedy o dynamický dokument, který by měl být a musí být neustále vylepšován, evaluován, 
upravován a dále rozvíjen.
Výzvy, které budou muset v budoucnu zvládnout právě příhraniční regiony, jsou obrovské. Rádi bychom Vás proto pozvali, abyste 
se i nadále aktivně zapojovali, srdečně Vám děkujeme za nadšenou spolupráci v uplynulých letech a velmi se těšíme na společnou 
budoucnost.
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Vorgehensweise der Ausarbeitung der Zukunftsstrategie – Schema

Postup zpracování Rozvojové strategie – schéma 

Strategische Ziele

Strategické cíle

Nachhaltigkeitsparameter

a. Aufbau belastbarer Strukturen

b. Wissensbildung

c. Vernetzung

Parametry udržitelnosti

a. Vytváření odolných struktur

b. Budování znalostí

c. Síťování

• Etablování a profilování společného strukturálního prostoru
• Podpora konkurenceschopnosti a inovační síly tohoto prostoru
• Podpora nadregionálního významu a působení regionu
• Sdružování a posilování přeshraničních rozvojových struktur a procesů
• Identifikace synergií a jejich zhodnocení
• Budování společné kultury uznání

• Etablierung und Profilierung des gemeinsamen Strukturraums
• Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft des Raumes
• Förderung der überregionalen Strahlkraft der Region
• Bündelung und Stärkung grenzüberschreitender Entwicklungsstrukturen  

und Prozesse
• Aufzeigen von Synergien und deren Inwertsetzung
• Aufbau einer gemeinsamen Kultur der Wertschätzung

Odvození cílů a prioritních
 oblastí

SWOT

Zhodnocení 
formulovaných 

projektů

Zhuštění do 
pilotních projektů

Zhodnocení
potenciálu dalších 

projektů

Ableitung der Ziele und
Handlungsbereiche

SWOT

Bewertung der 
formulierten

Projekte

Verdichtung zu
Pilotprojekten

Potentialbewertung
weiterer Projekte

ANALÝZA
• Existují rozvojové strategie
• Strategické rozhovory
• Online kalkulace
• Výzvy v médiích

ANALYSE
• Bestehende   
 Entwickklungsstrategien
• Strategiegespräche
• Online–Konsultationen
• Medienaufrufe

STRATEGIE 2020+
• Strategické cíle
• Prioritní oblasti
• Další projekty
• Dlouhodobé cíle
• Role EUROREGIONU

STRATEGIE 2020+
• Strategische Zielsetzungen
• Handlungsbereiche
• Pilotprojekte
• Weitere Projekte
• Rolle der EUROREGIO
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Prioritäre Handlungsbereiche

Prioritní oblasti

V.
Zdravotnictví, sociální 

a záchranné služby

VI.
Setkávání & inovace

v příhraničí

V.
Medizinische Versorgung,

Dienstleistung und Rettungswesen

VI.
Begegnung & 

Grenzrauminnovation

PRIORITNÍ 
OBLASTI

III.
Věda & výzkum 

IV.
Ochrana přírody, klimatu

a životního prostředí 

PRIORITÄRE 
HANDLUNGSBEREICHE

III.
Wissenschaft &

Forschung

IV.
Natur-, Klima- und

Umweltschutz 

I.
Cestovní ruch & kultura

II.
Vzdělávání

I.
Tourismus & Kultur

II.
Bildung
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Tourismus und Kultur

Übergeordnetes Ziel (Vision)
Aufbau einer grenzübergreifenden Tourismusregion „Bayerischer Wald – Šumava“

Stoßrichtungen und Leitprojekte

Stoßrichtung 1: Vernetzung der Akteure in Tourismus und 
Kultur
Leitprojekt 1: Aufbau einer Tourismus- und Kulturregion 
Bayerischer Wald-Šumava mit internationaler Strahlkraft 
- Entwicklung gemeinsamer kultureller und touristischer 
Angebote in der Grenzregion

Stoßrichtung 2: Erweiterung, Internationalisierung, 
Qualitätssteigerung und Vernetzung touristischer 
Informations- und Steuerungseinrichtungen

Leitprojekt 2: Grenzübergreifende Inwertsetzung 
kommunaler Tourismusbüros

Stoßrichtung 3: Qualitätssteigerung, Vernetzung und 
Ausbau grenzübergreifender touristischer Infrastrukturen und 
Freizeiteinrichtungen

Leitprojekt 3: Realisierung eines grenzübergreifenden 
Radwegenetzes Donau-Moldau

Stoßrichtung 4: Erweiterung, Internationalisierung, 
Profilierung und Qualitätssteigerung der kulturellen 
Infrastruktur

Leitprojekt 4: Aufwertung und Vernetzung regionaler 
Museen und Kulturstätten mit grenzübergreifender  
Strahlkraft

Stoßrichtung 5: Förderung der grenzübergreifenden 
Mobilität im Umweltverbund

Leitprojekt 5: Optimierung und Verbesserung des 
grenzübergreifenden ÖPNV

Cestovní ruch a kultura

Nadřazený cíl (vize)  
Etablování přeshraničního turistického regionu  „Bayerischer Wald - Šumava“

Směry implementace a klíčové projekty

Směr implementace 1: Vytváření sítí aktérů v cestovním 
ruchu a kultuře

Klíčový projekt 1: Vytvoření turistického a kulturního 
regionu Bayerischer Wald-Šumava s mezinárodní přitažlivostí 
– rozvoj společných kulturních a turistických nabídek v 
hraničním regionu

Směr implementace 2: Rozšiřování, internacionalizace, 
zlepšování kvality a vytváření sítí turistických informačních 
a řídících zařízení

Klíčový projekt 2: Přeshraniční zhodnocení a rozvoj 
komunálních turistických kanceláří

Směr implementace 3: Zvyšování kvality, vytváření sítí 
a rozšiřování přeshraničních turistických infrastruktur a zařízení 
pro volný čas

Klíčový projekt 3: Realizace přeshraniční sítě cyklostezek 
Dunaj-Vltava

Směr implementace 4: Rozšiřování, internacionalizace, 
profilování a zvyšování kvality kulturní infrastruktury

Klíčový projekt 4: Zhodnocení a vytváření sítí regionálních 
muzeí a kulturních památek s přeshraniční přitažlivostí

Směr implementace 5: Podpora přeshraniční mobility v rámci 
environmentálního sdružení

Klíčový projekt 5: Optimalizace a zlepšení přeshraniční 
veřejné dopravy
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Bildung

Übergeordnetes Ziel (Vision)
Aufbau einer Bildungsregion mit Sprachkompetenz

Stoßrichtungen und Leitprojekte

Stoßrichtung 1: Vertiefung der sprachlichen Aus- und 
Weiterbildung

Leitprojekt 1: Entwicklung attraktiver Modelle zur Bewerbung 
und Förderung des gegenseitigen Spracherwerbs

Stoßrichtung 2: Bewusstseinsbildung für die gemeinsame 
Region durch Begegnung und Austausch

Leitprojekt 2: Aufbau einer Kontakt- und Kooperationsbörse 
Schule/Jugend

Vzdělávání

Nadřazený cíl (vize)
Vytváření vzdělávacího regionu  
s jazykovou kompetencí

Směry implementace a klíčové projekty

Směr implementace 1: Prohlubování jazykového odborného 
a dalšího vzdělávání

Klíčový projekt 1: Vývoj atraktivních modelů pro propagaci 
a podporu vzájemného osvojování jazyků

Směr implementace 2: Zvyšování povědomí o společném 
regionu prostřednictvím setkávání a výměn

Klíčový projekt 2: Vytvoření burzy kontaktů a kooperací  
škola/mládež
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Hochschulkooperationen und Forschung

Übergeordnetes Ziel (Vision)
Aufbau einer Innovations- und Startup-Region

Stoßrichtungen und Leitprojekte

Stoßrichtung 1: Förderung des Ausbaus und der Vernetzung 
von Forschungs- und Technologiezentren

Leitprojekt 1: Etablierung von Technologieeinrichtungen 
außerhalb der Kreis- und Bezirksstädte

Stoßrichtung 2: Förderung von Jungunternehmern und 
deren Vernetzung

Leitprojekt 2: Realisierung branchenspezifischer Plattformen 
für grenzübergreifende Unternehmensnetzwerke

Stoßrichtung 3: Digitalisierung als Zukunftschance für die 
Region

Projektbeispiel zu 3: Schaffung und Vernetzung digitaler 
Gründerzentren

Spolupráce vysokých škol a výzkum

Nadřazený cíl (vize)
Vytváření inovačního a Startup regionu

Směry implementace a klíčové projekty

Směr implementace 1: Podpora rozšiřování a propojování 
výzkumných a technologických center

Klíčový projekt 1: Etablování technologických zařízení mimo 
okresní a krajská města

Směr implementace 2: Podpora mladých podnikatelů a jejich 
networking

Klíčový projekt 2: Realizace odvětvově specifických 
platforem pro přeshraniční podnikatelské sítě

Směr implementace 3: Digitalizace jako budoucí příležitost 
pro region

Příklad projektu ke 3: Vytváření a síťování digitálních 
podnikatelských inkubátorů/start-up center

 Spolupráce vysokých škol a výzkum / Hochschulkooperationen und Forschung 9

© Jihočeská univerzita



Ochrana přírody, klimatu 
a životního prostředí

Nadřazený cíl (vize)
Vytváření regionu udržitelnosti

Směry implementace a klíčové projekty

Směr implementace 1: Podpora odolnosti přeshraničních 
ekosystémů vůči změně klimatu

Klíčový projekt 1: Zvyšování povědomí a vytváření pilotních 
projektů pro lesní a vodní management odolných vůči klimatu.

Směr implementace 2: Zachování přírodní krajiny, ochrana 
druhů a usměrňování návštěvníků

Klíčový projekt 2: Podpora a zhodnocení nabídky pro 
informační centra i nabídky od nich

Směr implementace 3: Prevence rizik v důsledku klimatických 
změn

Klíčový projekt 3: Rozšiřování spolupráce mezi záchrannými 
organizacemi

Natur- Klima und Umweltschutz

Übergeordnetes Ziel (Vision)
Aufbau einer Nachhaltigkeitsregion

Stoßrichtungen und Leitprojekte

Stoßrichtung 1: Förderung der Klimaresilienz 
grenzübergreifender Ökosysteme

Leitprojekt 1: Bewusstseinsbildung und Etablierung 
von Pilotprojekten für klimaresilientes Forst- und 
Wassermanagement

Stoßrichtung 2: Erhalt der Naturlandschaft, Artenschutz und 
Besucherlenkung

Leitprojekt 2: Förderung und Aufwertung des Angebotes an 
und von Informationsstätten

Stoßrichtung 3: Risikoprävention in Folge klimatischer 
Veränderungen

Leitprojekt 3: Ausbau der Zusammenarbeit von 
Rettungsorganisationen
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Medizinische Versorgung

Übergeordnetes Ziel (Vision)
Aufbau einer gemeinsamen  
Gesundheitsregion

Stoßrichtungen und Leitprojekte

Stoßrichtung 1: Synchronisierung der technischen 
Ausrüstung und des Personals im Rettungswesen

Leitprojekt 1: Durchführung gemeinsamer Präventions- und 
Fortbildungsmaßnahmen

Stoßrichtung 2: Sicherung der Pflege-, Assistenz- und 
Betreuungsleistungen im Zuge des demografischen Wandels

Leitprojekt 2: Bewusstseinsbildung und Bewerbung von 
Modellvorhaben

Zdravotnictví a zdravotní péče

Nadřazený cíl (vize)
Vytváření společného regionu zdraví

Směry implementace a klíčové projekty

Směr implementace 1: Synchronizace technického vybavení 
a personálu u záchranných služeb

Klíčový projekt 1: Provádění společných preventivních 
a výcvikových opatření

Směr implementace 2: Zajištění péče, asistenčních 
a podpůrných služeb v průběhu demografických změn

Klíčový projekt 2: Zvyšování povědomí a podpora 
modelových projektů
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Begegnung und Grenzrauminnovation

Übergeordnetes Ziel (Vision) 
Förderung einer Innovationsregion der Bürgerinnen und Bürger

Setkávání a inovace v příhraničí

Nadřazený cíl (vize) 
Podpora inovačního regionu občanek a občanů

• Statement „Silné stránky malých projektů“ 
• Diferenciace cílů projektů a dimenzí v oblasti setkávání a inovací v příhraničí

• „projekty people-to-people“
• „Malé projekty“
• „obstacle & cross border innovation“

• Statement „Stärke von Kleinprojekten“
• Differenzierung der Projektziele und Dimensionen im Bereich  

der Begegnung und Grenzrauminnovation
• „people-to-people-Projekte“
• „Kleinprojekte“
• „obstacle & cross border innovation“
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Rozvojová strategie Bayerischer Wald – Šumava 2020+
Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald – Šumava 2020+

Cíle
• Profilování a etablování společných strukturálních prostorů
• Zhodnocení a rozvoj synergií na podporu udržitelného rozvoje
• Investice do optimalizace a internacionalizace společné 

infrastruktury
• Budování společné kultury uznání
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Dílčí cíle
1. Vytváření společných struktur
2. Předání znalostí
3. Vytváření sítí

Unterziele
1. Aufbau gemeinsamer Strukturen
2. Wissensvermittlung
3. Vernetzung

Přeshraniční působení • Udržitelnost • Dvojjazyčnost • Viditelnost • Účinnost

Grenzüberschreitende Strahlkraft • Nachhaltigkeit • Zweisprachigkeit • Sichtbarkeit • Wirksamkeit

I. 
Cestovní ruch a kultura

Vytváření sítí aktérů v cestovním ruchu
a kultuře

Tourismus und Kultur
Vernetzung der Akteure im
Tourismus und der Kultur

VI.
Ochrana přírody, klimatu a životního prostředí

Vytváření regionu udržitelnosti

Natur-, Klima und Naturschutz
Aufbau einer

Nachhaltigkeitsregion

II. 
Vzdělávání

Vytváření vzdělávacího regionu 
s jazykovou kompetencí

Bildung
Aufbau einer Bildungsregion

mit Sprachkompetenz

V. 
Záchranné služby, zdravotní péče, 

sociální služby
Vytváření společného regionu zdraví

Rettungswesen, medizinische
Versorgung, Dienstleistung
Aufbau einer gemeinsamen

Gesundheitsregion

III. 
Spolupráce vysokých škol a výzkum

Vytváření inovačního a Startup regionu

Hochschulkooperation und
Forschung

Aufbau einer Innovations- 
und Startup-Region

VI. 
Setkávání a inovace v příhraničí

Podpora inovačního regionu
občanek a občanů

Begegnung und Grenzrauminnovation
Förderung einer 

Innovationsregion der
Bürgerinnen und Bürger

Vytvoření turistického a kulturního regionu 
Bayerischer Wald-Šumava s mezinárodní 
přitažlivostí 

Aufbau einer Tourismus- und Kulturregion 
Bayerischer Wald-Šumava mit internationaler 
Strahlkraft

Vývoj atraktivních modelů pro propagaci 
a podporu vzájemného osvojování jazyků

Entwicklung attraktiver Modelle zur
Bewerbung und Förderung des gegenseitigen 
Spracherwerbs

Vytváření a síťování digitálních podnikatelských 
inkubátorů / start-up center

Schaffung und Vernetzung digitaler 
Gründerzentren

Přeshraniční zhodnocení a rozvoj komunálních 
turistických kanceláří

Grenzübergreifende Inwertsetzung 
kommunaler Tourismusbüros

Vytvoření burzy kontaktů a kooperací  
škola/mládež 

Aufbau einer Kontakt- und Kooperationsbörse 
Schule/Jugend

Zvyšování povědomí a vytváření pilotních 
projektů pro lesní a vodní management 
odolných vůči klimatu

Bewusstseinsbildung und Etablierung von 
Pilotprojekten für klimaresilientes Forst- und 
Wassermanagement

Realizace sítě cyklostezek Dunaj-Vltava

Radwegenetz Donau-Moldau

Etablování technologických zařízení mimo 
okresní a krajská města

Etablierung von Technologieeinrichtungen 
außerhalb der Kreis- und Bezirksstädte

Podpora a zhodnocení nabídky pro informační 
centra i nabídky od nich

Förderung und Aufwertung des Angebotes an 
und von Informationsstätten

Zhodnocení a propojení regionálních muzeí a 
kulturních památek s přeshraničním zaměřením

Aufwertung und Zusammenführung 
regionaler Museen und Kulturstätten mit 
grenzüberschreitender Ausrichtung

Realizace odvětvově specifických platforem 
pro přeshraniční podnikatelské sítě

Realisierung branchenspezifischer 
Plattformen für grenzübergreifende 
Unternehmensnetzwerke

Rozšiřování spolupráce mezi záchrannými 
organizacemi

Ausbau der Zusammenarbeit von 
Rettungsorganisationen

Optimalizace & zlepšení přeshraniční veřejné 
dopravy

Optimierung & Verbesserung des 
grenzüberschreitenden ÖPNV

Provádění společných preventivních 
a výcvikových opatření

Durchführung gemeinsamer Präventions- und 
Fortbildungsmaßnahmen

Zvyšování povědomí a podpora modelových 
projektů

Bewusstseinsbildung und Bewerbung von 
Modellvorhaben

Ziele
• Profilierung und Etablierung gemeinsamer Strukturräume
• Inwertsetzung von Synergien zur Förderung nachhaltiger 

Entwicklungen
• Investitionen in die Optimierung und lnternationalisierung einer 

gemeinsamen lnfrastruktur
• Aufbau einer gemeinsamen Kultur der Wertschätzung
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Role Euroregionu při realizaci Rozvojové strategie 2020+

• Práce s veřejností a zvyšování povědomí o přeshraniční spolupráci
• Informace a transfer znalostí ve všech prioritních oblastech
• Poradenství a podpora
• Koordinace a síťování
• Další vývoj a aktualizace rozvojové strategie

Doporučení a dlouhodobé cíle pro další rozvoj euroregionální spolupráce

• Posilování a osvojování si občanské angažovanosti pro přeshraniční spolupráci
• Podpora politiky sebekoordinace
• Podpora důležitých procesů hledání struktury a jejich udržitelné ukotvení
• Podpora vnitroregionální spolupráce napříč obory a odvětvím
• Komunikace celého regionu bez hranic a jeho začlenění do evropských politik
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Rolle der EUREGIO in der Umsetzung der Entwicklungsstrategie 
2020+

• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung über die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit

• Information und Wissenstransfer in allen Handlungsfeldern
• Beratung und Begleitung
• Koordination und Vernetzung
• Fortentwicklung und Fortschreibung der Entwicklungsstrategie

Handlungsempfehlungen und langfristige Ziele für die Weiterentwicklung der euregionalen Zusammenarbeit

• Stärkung und Verselbständigung des bürgerschaftlichen Engagements für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit

• Förderung einer Politik der Selbstkoordination
• Unterstützung wichtiger Strukturfindungsprozesse und deren nachhaltige 

Verankerung
• Förderung einer innerregionalen branchenübergreifenden Zusammenarbeit 
• Kommunikation einer Gesamtregion ohne Grenzen und deren Einbettung 

in europäische Politiken
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Kontakty

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z. s.
nám. Míru 63/I | CZ-33901 Klatovy

Běšiny 150 | CZ-33901 Klatovy
Tel.: +420 376 399 472

Mob: +420 736 540 488
www.euregio.cz

EUREGIO
Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn e.V.

Kolpingstraße 1 • D-94078 Freyung
Tel.: +49 (0) 8551  321 9710 • Fax: +49 (0) 8551  321 9777

info@euregio-bayern.de


