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Předmluva
O d	data	svého	založení	
dne 28.5.2002 prokázal 
Euroregion Silva Norti-
ca	významný	přínos	pro	
pozitivní	 rozvoj	 našich	
regionů,	 Jihočeského	
kraje	a	dolnorakouské -
ho regionu Waldviertel. 
V	oblastech	hospodář-
ství, infrastruktura, kultu-
ra,	politická	spolupráce,	partnerství	škol	a	obcí	
atd.	se	v	našem	společném	regionu	podařilo	
iniciovat	a	podporovat	celou	řadu	společných	
aktivit,	 pořadů,	 projektů	 a	kooperací,	 a	 při-
spět	 tak	ke	vzniku	a	rozvoji	početných	 trva-
lých	a	pevných	partnerských	vztahů	mezi	spol-
ky,	regionálními	organizacemi,	školami,	obcemi	
a	městy	obou	regionů.	

Přeshraniční	a	nadále	jen	meziregionální	spo-
lupráce	 bude	 nabývat	 pro	 udržitelný	 rozvoj	
našich	 regionů	 na	 důležitosti	 a	 nezbytnosti.	
Na	tuto	skutečnost	poukazuje	 i	kohezní	poli-
tika	 Evropské	 Unie.	 V	 posledních	 programo-
vých	periodách	byl	kladen	důraz	především	na	
cíl	 posilování	 hospodářské	 a	 sociální	 soudrž-
nosti.	V	aktuální	programové	periodě	stojí	ve	
středu	zájmu	hlavně	cíl	posílení	hospodářské	
soutěže	a	konkurenceschopnosti.

Aktuální	program	Evropské	územní	spoluprá-
ce	2007-2013	přináší	několik	změn.	Na	zákla-
dě	nového	principu	Lead	Partnera	musí	opro-
ti	 minulému	 programovému	 období	 partneři	
projektu	spolupracovat	daleko	intenzivněji.
Díky	 dosavadní	 práci	 Euroregionu	 Silva	Nor-
tica	 jsou	naše	 regiony	na	 tyto	změny	a	nové	
rámcové	podmínky	velmi	dobře	připraveny.
Euroregion	 Silva	Nortica	 bude	 v	 rámci	 dyna-
mického	 celoevropského	 rozvoje	 i	 nadále	
podporovat	regiony	Jihočeský	kraj	a	Waldvier-
tel	 na	 jejich	 společné	 cestě	 ke	 konkurence-
schopnosti.

Ing. František Štangl, radní Jihočeského kraje pro 
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch
DI František Štangl, Kreisrat für Kultur, 
Denkmalschutz und Tourismus

Vorwort
S eit ihrer Gründung am 
28.5.2002 leistet die Euregio 
Silva Nortica einen essentiellen 
Beitrag für die zukunftsorientier-
te, gute Entwicklung unserer Re-
gionen, dem Kreis Südböhmen 
und der niederösterreichischen 
Region Waldviertel. In den Be-
reichen Wirtschaft, Infrastruk-
tur, Kultur, politische Zusam-

menarbeit, Schul- und Gemeindepartnerschaften etc. 
konnten wir in unseren Regionen eine Vielzahl von 
gemeinsamen Aktivitäten, Projekten, Veranstaltungen 
und Kooperationen anregen und unterstützen und so 
zur Bildung von zahlreichen dauerhaften und bestän-
digen Partnerschaften zwischen Vereinen, regionalen 
Organisationen, Schulen, Gemeinden und Städten bei-
der Regionen beitragen.

Dass die grenzüberschreitende und in weiterer Fol-
ge interregionale Zusammenarbeit für die nachhaltige 
Entwicklung unserer Regionen immer wichtiger und 
unerlässlicher wird, zeigt auch die Kohäsionspolitik 
der Europäischen Union ganz deutlich: Lag in der letz-
ten Programmplanungsperiode der Schwerpunkt vor 
allem auf dem Ziel der Stärkung des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts, so wird in der aktuellen 
Programmperiode das Ziel der Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit in den Mittelpunkt gerückt. 

Das aktuelle Programm der Europäische territorialen 
Zusammenarbeit 2007-13 bringt einige Neuerungen 
mit sich. Auf Grund des neuen Lead-Partner-Prinzips 
sind die Projektpartner gefordert noch intensiver und 
enger zusammen zu arbeiten. 
Dank unserer bisherigen Arbeit im Rahmen der Eure-
gio Silva Nortica sind unsere Regionen für diese neu-
en Rahmenbedingungen bestens vorbereitet. 
In	sich	dynamisch	entwickelnden	Europa	wird	die	Eu-
regio Silva Nortica weiterhin die Regionen Südböh-
men und Waldviertel auf ihrem gemeinsamen Weg 
unterstützen und ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhal-
tig stärken.

Ing. Johann Hofbauer
LAbg. Ing. Johann Hofbauer
poslanec dolnorakouského sněmu
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I. Charakteristika 
území euroregionu
Ú zemí Euroregionu Silva Nortica se prostírá 
kolem	145	km	dlouhé	hranice	Jihočeského	kra-
je	se	zemí	Dolní	Rakousko.	Česká	tabule	se	zde	
zdvihá	z	 rovin	 rybničnaté	Třeboňské	pánve	do	
náhorních	 plošin	 lesnatého	 Waldviertelu,	 pří-
padně	se	oba	typy	krajiny	prolínají	v	pahorkati-
ně	České	Kanady.
Příhraniční	 oblasti	 jižních	 Čech	 i	 Waldviertelu	
stály	vždy	na	okraji	zájmu	společnosti	obou	stá-
tů,	který	se	prohloubil	především	vlivem	existen-
ce	„železné	opony“.	Po	jejím	pádu	v	roce	1989	si	
starostové	příhraničních	obcí	na	obou	stranách	

I. Charakteristik 
des Euregio-Gebietes
D as Gebiet der Euregio Silva Nortica erstreckt sich um 
die 145 km lange Grenze der Südböhmischen Region 
mit dem Land Niederösterreich. Die tschechische Ta-
fel erhebt sich aus den Flachländern des teichreichen 
Třeboňer	 Beckens	 in	 die	Hochplateaus	 des	waldrei-
chen Waldviertels, im Hügelland von Tschechisch Ka-
nada	vermischen	sich	beide	Landschaftstypen.	
Grenzgebiete von Südböhmen und Waldviertel stan-
den immer am Interessensrande der Gesellschaft 
von	beiden	Staaten,	das	sich	vor	allem	durch	die	Exi-
stenz	 des	 „Eisernen	 Vorhangs“	 vertiefte.	 Nach	 des-
sen	Fall	im	Jahre	1989	wurden	sich	die	Bürgermeister	

Politická mapa Euroregionu Silva Nortica / Politische Karte Euregio Silva Nortica
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hranice	uvědomili	příležitost	k	obnově	zpřetrha-
ných	svazků,	navázání	nových	kontaktů	a	další-
mu	 rozvoji	 přeshraniční	 spolupráce.	 Vyvrcho-
lením	 těchto	 snah	po	obnově	 spolupráce	bylo	
založení	Euroregionu	Silva	Nortica	(dále	ERSN)	
v	 roce	2002.	Euroregion	 se	 tak	zařadil	po	bok	
obdobných	institucí	existujících	v	Evropě	již	řadu	
let	a	stal	se	nástrojem	pro	zlepšení	přeshraniční	
spolupráce	mezi	městy,	obcemi,	podnikatelský-
mi	subjekty	i	neziskovými	organizacemi.

Území	euroregionu	zahrnuje	oblast	okresů	Jin-
dřichův	Hradec,	České	Budějovice,	Písek	a	Tábor	
na	území	Jihočeského	kraje	a	region	Waldviertel	
s	okresy	Zwettl,	Krems,	Gmünd,	Waidhofen	an	
der	Thaya	a	Horn	na	území	spolkové	země	Dolní	
Rakousko.	Jeho	charakteristické	údaje	jsou	uve-
deny	v	tabulce:

der Grenzgemeinden auf beiden Seiten der Grenze 
der Gelegenheit zur Erneuerung der abgebrochenen 
Bande, zum Knüpfen neuer Kontakte und zur Weiter-
entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit bewusst. Höhepunkt dieser Bemühungen um 
die Erneuerung der Zusammenarbeit war die Grün-
dung	der	Euregio	Silva	Nortica	(weiter	ERSN)	im	Jahre	
2002. Die Euregio Silva Nortica wurde auch Mitglied 
in der Arbeitsgemeinschaft der europäischen Grenz-
regionen und ist somit am europäischen Dialog be-
teiligt.

Die Euregio Silva Nortica umfasst die südböhmischen 
Bezirke	 Jindřichův	 Hradec,	 České	 Budějovice,	 Pí-
sek und Tábor und mit den Bezirken Zwettl, Krems, 
Gmünd,	Waidhofen	an	der	Thaya	und	Horn	die	Re-
gion Waldviertel. Kennzahlen der gemeinsamen Re-
gion:

údaje (za rok 2005) /
Kennzahlen (für das Jahr 2005)

Jihočeský kraj / 
Südböhmische Region

Region Waldviertel / 
Region Waldviertel Euregio Silva Nortica 

celkem / 
Euregio Silva Nortica 
gesamt

(část ERSN) / 
(Teil ERSN)

+ město Krems 
(hodnoty v závorce) / 
+ Stadt Krems 
(Werte in Klammer)

Plocha (ha) / 
Fläche (ha) 603 500 434 437 1 037 937

Obyvatelé (počet) / 
Bevölkerung (Anzahl) 446 049 204 342 650 391

věková struktura 0-15 let / 
Altersstruktur 0-15 Jahre 14,7% 16,0% (13,9%) 15,1%

věková struktura 15-59 let / 
Altersstruktur 15-59 Jahre 70,6% 58,8% (61,3%) 66,9%

věková struktura 60+ let / 
Altersstruktur 60+ Jahre 14,8% 25,2% (24,9%) 18,0%

ekonomicky aktivní obyvatelstvo / 
Erwerbstätige 123 959 79 385 203 344

Aktivní hospodářské subjekty / 
Aktive Betriebsstandorte 18 984 9 283 28 267

Míra nezaměstnanosti (%) / 
Arbeitslosenquote (%)

4,5 - 8,5 5,8 – 9,6 4,5 - 9,6 (hodnota v ČR 
je cca o 1% nižší než v RR) / 

4,5 - 9,6 (Wert in CZ ist ca. um 
1% niedriger als in A)

rozdíl mezi jednotlivými okresy / 
Unterschied zwischen den einzelnen Bezirken

Počet obcí / 
Zahl der Gemeinden 400 100

500 (80% obcí je v ČR) / 
500 (80% Gemeinden ist in CZ)

Zemědělské provozy / Landwirtschaftliche Betriebe 5 433 3 310 8 743

Průměrný měsíční výdělek / 
Monatliches Medianeinkommen

529-655 € 1 517-1 628 € Hodnota v ČR je cca 1/3 
výdělku v RR / 

Wert in CZ ist ca. 1/3 
des Lohnes in A

rozdíl mezi jednotlivými okresy / 
Unterschied zwischen den einzelnen Bezirken

HDP (PPS) na hlavu 2003 (Index EU25 = 100) / HDP 
(PPS) pro Kopf 2003 (Index EU25 = 100) 60,9 87,7 69,3

Kupní síla v € / obyv. / 
Kaufkraft in € / Einw. 2 703 4 757

Hodnota v ČR je 
57% kupní síly v RR / 

Wert in CZ ist 
57% der Kaufkraft in A

Zdroj: ČSÚ, Statistický úřad Rakouska / Quelle: ČSÚ (Tschechisches Statistisches Amt), Statistik Austria
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Euregio Silva Nortica	se	koncentruje	ve	svém	
jádru	na	východní	část	Jihočeského	kraje	a	na	
dolnorakouský	hlavní	region	Waldviertel.
Na	 základě	 územní	 situace	 existují	 i	 další	
důležitá	 propojení	 k	 sousedním	 regionům,	
která	 je	 třeba	zohlednit.	Z	pohledu	 Jihočes-
kého	kraje	je	tah	na	Linec	a	kooperace	s	Hor-
ním	Rakouskem	důležitým	tématem.	Z	pohle-
du	 regionu	Waldviertel	 jsou	 významné	 tahy	
na	 kraj	 Vysočina	 a	 příhraniční	 oblast	 Jižní	
Moravy.

Ačkoliv	 kraj	Vyso -
čina	 a	Waldviertel	
dělí	pouze	„myšle -
ná	hranice“	 (vzdá -
lenost do Dolního 
Rakouska je pouze 
6	až	30	km),	 je	pro	
východní	část	 regi-
onu tento tah vel -
mi	důležitý	a	bude	
do budoucna více 
zapojován.
Euregio Silva Nortica 
zohledňuje	tuto	situ-
aci v jednom mode-
lu,	 který	 vyjadřuje	
jádrová	 a	 funkční	
partnerství:

Jádro Euregia
-	 Euregio	tvoří	regiony	Jihočeský	kraj	
 a Waldviertel (Dolní Rakousko).

Partnerství
-	 Jižní	Čechy	kooperují	
 s Horním Rakouskem
- Waldviertel kooperuje 
	 s	krajem	Vysočina	a	okresem	
	 Znojmo	v	Jihomoravském	kraji.
Euroregion Silva Nortica úzce spolupracuje 
s	Euroregionem	Šumava/	Bavorský	 les/Mühl-
viertel	na	společných	tématech	rozvoje	 infra-
struktury,	ochrany	přírody,	cestovního	ruchu,	
kultury	 a	 sportu	 apod.	 Důležitá	 je	 rovněž	
koordinace	 přístupu	 k	 centrálním	 orgánům	
národních	 států	 a	 řídícím	 jednotkám	operač-
ních	programů	EU.
Hlavním	 záměrem	 je	 etablovat	 společný	
EUROPAREGION	zaměřený	na	soulad	života	
v	hospodářských	centrech	a	na	venkově.

Kernbereich der Euregio Silva Nortica erstreckt sich 
im östlichen Teil der Südböhmischen Region und in 
der niederösterreichischen Hauptregion Waldviertel. 
Aufgrund der räumlichen Situation bestehen auch an-
dere wichtige, zu berücksichtigende Verflechtungen 
zu anderen Nachbarregionen. Für die Region Süd-
böhmen ist die Achse nach Linz und damit die Ko-
operation mit Oberösterreich ein wichtiges Thema. 
Für die Region Waldviertel ist die Achse in die Regi-
on	Vysočina	sehr	wichtig,	ebenso	der	grenznahe	Be-
reich Südmährens. 

Obwohl nur eine „virtu-
elle	 Grenze“	 zwischen	
der	Region	Vysočina	und	
dem Waldviertel besteht 
(Entfernung zu Niederö-
sterreich nur zwischen � 
und 30 km), ist für den 
östlichen Teil der Region 
diese Entwicklungsach-
se sehr wichtig und wird 
daher in der Zukunft ver-
stärkt eingebunden.
Die Euregio Silva Norti-
ca berücksichtigt diese 
Situation in einem Mo-
dell welches Kern- und 
Funktionspartnerschaf-
ten berücksichtigt:

Kern der Euregio
- Die Regionen Südböhmen und Waldviertel 
 (Niederösterreich) bilden die Euregio Silva Nortica.

Partnerschaften
- Südböhmen kooperiert mit Oberösterreich
- Waldviertel kooperiert mit der Region 
	 Vysočina	und	dem	Bezirk	Znaim	in	der	
 Südmährischen Region.
Die Euregio Silva Nortica arbeitet mit der Euregio 
Böhmerwald/	 Bayerischer	Wald/Mühlviertel	 an	 den	
gemeinsamen Themen der Infrastrukturentwicklung, 
des Naturschutzes, des Tourismus, der Kultur und des 
Sports usw. eng zusammen. Wichtig ist ebenfalls die 
Koordination des Verhaltens zu den Zentralorganen 
der Nationalstaaten und zu den Lenkungseinheiten 
der EU Operationsprogramme.
Das Ziel ist eine gemeinsame EUROPAREGION zu 
etablieren, in der die Wirtschaftsstandorte und die 
hohe Lebensqualität ländlicher Regionen harmonisch 
und nachhaltig zusammengeführt werden. 

Podpis dohody o pořádání Zemské výstavy Dolního Rakouska 2009/Un-
terzeichnung der Kooperaitonsvereinbarung zur LA 09, Telč prosinec/
Dezember 2006, zleva (v.l.) Roman Fabeš, starosta/Bgm. Telč, Ernst Gab-
mann, zemský rada pro hospodářství/NÖ-LR für Wirtschaft, Miloš Vystr-
čil, hejtman kraje /Kreishauptman Vysočina, Alexander Klik, starosta/Bgm. 
Horn, Rudolf Mayer, starosta/Bgm. Raabs a.d. Thaya
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II. Založení a vývoj 
euroregionu
 
H istorie procesu založení	společné	dolnora-
kousko-české	diskuzní	platformy	sahá	až	do	
roku 1999. První iniciativa Waldviertel Mana-
gementu	byla	směrována	na	jihočeské	před-
nosty	okresů,	později	k	nově	založeným	Regi-
onálním	rozvojovým	agenturám	v	Jindřichově	
Hradci	a	v	Českých	Budějovicích,	se	kterými	
byla	13.	4.	2000	podepsána	Dohoda	o	spolu-
práci	mezi	regiony.

Za akt ivní ho 
přičinění	 Sva -
zu	měst	a	obcí	
J ihočeského	
kraje	(SMOJK)	
doš lo 	 k 	da l -
šímu	 zesí lení	
snah	o	založení	
euroregionu. 
Jednání	 vyús -
tila dne 28. 5. 
2002 v hospo-
dářském	par -
k u  G m ü n d /
České	Veleni -
ce v zahajovací 
slavnost vzniku 
Euroregionu Sil-
va Nortica.

Českou	 čás-
tí euroregionu 
je	sdružení	právnických	osob	Jihočeská Silva 
Nortica.	Počet	 jeho	členů	se	pohybuje	oko -
lo	50	měst,	obcí	a	dalších	právnických	osob.	
Počet	obyvatel	členských	měst	a	obcí	převy-
šuje	260	tisíc.	K	největším	členským	městům	
patří	 České	 Budějovice,	 Jindřichův	 Hradec,	
Tábor,	Písek,	Milevsko,	Třeboň,	Dačice,	Nové	
Hrady,	Nová	Bystřice,	Slavonice	ad.	Sdružení	
je	 programově	 zaměřeno	 na	 přeshraniční	
spolupráci	 s	obcemi,	městy	a	vyššími	územ-
ními	celky	veřejné	správy	pohraničního	regi-
onu Dolního Rakouska – Waldviertel. Sídlo 
sdružení	 i	 jeho	 sekretariátu	 je	 v	 Jindřichově	
Hradci.
Sdružení	 EU Plattform Pro Waldviertel bylo	
založeno	dne	22.	2.	1995	jako	následná	orga-

II. Gründung und Ent-
wicklung der Euregio
D ie Geschichte des Gründungsprozesses der gemein-
samen niederösterreichisch-tschechischen Diskussions-
plattform	reicht	bis	zum	Jahre	1999	zurück.	Die	erste	In-
itiative des Waldviertel Managements richtete sich zuerst 
an die südböhmischen Bezirkshauptleute, später an die 
neu gegründeten regionalen Entwicklungsagenturen in 
Jindřichův	Hradec	und	České	Budějovice,	mit	denen	ein	
Übereinkommen zur Zusammenarbeit zwischen den Re-
gionen am 13. 4. 2000 unterzeichnet wurde. 

Mit dem akti -
ven Eingriff des 
südböhmischen 
Gemeindeve -
reines	SMOJK	
wurde das Be-
mühen zur Grün-
dung der Eure-
gio intensiver. 
Die Verhand-
lungen endeten 
schließlich in der 
Gründungsfeier 
der Euregio Sil-
va Nortica am 
28. 5. 2002 im 
Wirtschaftspark 
Gmünd/České	
Velenice.

Den tschechi-
schen Teil der 

Euregio bildet der Verein der juristischen Personen 
Jihočeská Silva Nortica (Südböhmische Silva Norti-
ca). Die Zahl seiner Mitglieder bewegt sich gegen 50 
Städte, Gemeinden und andere juristische Personen. 
Die Einwohnerzahl der Mitgliederstädte und –gemein-
den beträgt mehr als 2�0.000. Zu den größten Mit-
gliederstädten	gehören	České	Budějovice,	Jindřichův	
Hradec,	Tábor,	Písek,	Milevsko,	Třeboň,	Dačice,	Nové	
Hrady,	Nová	Bystřice,	Slavonice	usw.	Der	Verein	hat	
das Ziel, die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit mit Gemeinden, Städten und Bezirksorganen 
der niederösterreichischen Region Waldviertel zu för-
dern. Der Sitz des Vereins sowie des Sekretariats ist in 
Jindřichův	Hradec.
Die Vereinigung EU Plattform Pro Waldviertel wur-
de am 22. 2. 1995 als Nachfolger der Arbeitsgruppe 

Druhé Generální shromáždění ERSN/Zweite Generalversammlung ERSN, Langau 6.5.2004, 
zleva/von links Sepp Mayerhofer, jednatel/Geschäftsführer ERSN, Reinhard Deimel, místo-
předseda/Obmann Stellvertreter ERSN, Adi Kastner, předseda/Obmann ERSN, František Štan-
gl, předseda/Obmann ERSN, Karel Matoušek, místopředseda/Obmann Stellvertreter ERSN
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nizace	 Pracovní	 skupiny	 Pro	Waldviertel.	 Její-
mi	členy	 jsou	zástupci	všech	politických	stran	
zákonodárných	 institucí	 a	 70	 členských	 obcí	
a	 měst.	 K	 nejdůležitějším	 členům	 patří	 měs-
ta Zwettl, Horn, Gmünd, Waidhofen an der 
Thaya,	 a.j.	Region	má	přes	200	 tisíc	obyvatel.	
Toto	sdružení	a	jeho	sekretariát	Regionalmana-
gement	 Waldviertel,	 založený	 v	 roce	 2004	
ve Zwettlu, iniciuje regionální rozvoj a hraje 
důležitou	roli	při	formování	cílů	a	činností	celé-
ho euroregionu.

Organizační	 struktura	 euroregionu	 vychází	
ze	Zakládací	dohody.	Impulzní	centra	jsou	do	
struktury	zapojena	volně	na	základě	partner-
ství	a	společných	zájmů	na	přeshraniční	spo-
lupráci,	 také	 z	důvodu	 realizace	 společných	
projektů,	 jako	 je	 např.	 projekt	 „Sítě	 ERSN	–	
rozvoj	 a	 inovace“	 podpořený	 z	 programu	
INTERREG IIIA.

Pro Waldviertel gegründet. Ihre Mitglieder sind alle 
politischen Vertreter sämtlicher gesetzgebenden In-
stitutionen und (aktuell) ca. 70 Mitgliedsgemeinden 
und –städte. Zu den wichtigsten Mitgliedern zählen 
die Städte Zwettl, Horn, Gmünd, Waidhofen an der 
Thaya,	u.a.	Die	Region	hat	über	200.000	Einwohne-
rInnen. Die Europaplattform Pro Waldviertel hat ihr 
Sekretariat beim Regionalmanagement NÖ, Büro 
Waldviertel, gegründet 2004 in Zwettl. Sie ist ein 
wichtiger Initiator der regionalen Entwicklung und 
spielt eine tragende Rolle bei Arbeit und der Formu-
lierung der Ziele der ganzen Euregio. 

Die Organisationsstruktur der Euregio beruht auf 
der Gründungsvereinbarung. Die Impulszentren sind 
kraft gemeinsamer Interessen der Förderung interre-
gionaler Zusammenarbeit und aufgrund des gemein-
samen Projektes, das aus dem Programm INTERREG 
IIIA geförderte Projekt „Netzwerke ERSN – Entwick-
lung	und	Innovation“,	in	der	Struktur	eingebunden.	

III. Strategie rozvoje 
euroregionu
Metoda zpracování strategie
Z pracování	 strategie	 vychází	 z	 níže	 uvede-
ných	 programových	 dokumentů.	 Jednotli-
vé	 priority,	 cíle	 a	 opatření	 byly	 posouzeny	
a	porovnány.	V	případě	průniku	se	staly	výcho-
diskem	 pro	 formulaci	 přeshraničních	 potřeb	
a	cílů	euroregionu.

III. Entwicklungsstrate-
gie der Euregio
Methodik der Strategieverarbeitung
D ie Strategie beruht auf den unten genannten Pro-
grammdokumenten. Die inhaltliche Übereinstim-
mung der Dokumente wurde zum Ausgangspunkt 
für das Formulieren der grenzüberschreitenden Be-
dürfnisse und der Euregio Ziele.

Landesentwicklugskonzept Waldviertel 
(LEK Waldviertel)

Program rozvoje Jihočeského kraje 
(PRK Jihočeského kraje)

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce ČR - Rakousko 2007–2013 / 
Ziel 3 – Europäische Territoriale Zusammenarbeit 2007–2013 CZ - A)

Strategie rozvoje Euroregionu Silva Nortica / 
ERSN Entwicklungsstrategie
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III.1 Vize, hlavní cíle

Vizi a hlavní oblasti strategie popisuje následu-
jící diagram:

III.1 Leitbild, hauptziele

Das Leitbild und die Handlungsbereiche der Strategie:

Vize / Leitbild
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SILVA NORTICA – prostor pro plnohodnotný život /
SILVA NORTICA – Raum für Lebensqualität

Pracovní struktury euroregionu, kvalitní projekty 
financované z národních a EU programů / 

Arbeitsstrukturen der Euregio, aus den nationalen 
und EU Programmen geförderte Qualitätsprojekte

Strategie	je	zaměřena	na:
•	 oslovení	 spolupracujících	 partnerů	 na	 úze-

mí	 Euroregionu	 Silva	 Nortica	 (jižní	 Čechy,	
Waldviertel),	Euroregionu	Šumava	(jižní	Čechy,	
Mühlviertel,	Bavorský	les)	a	kraje	Vysočina

•	 udržení	tradičních	hodnot	takto	vymezené-
ho	 středoevropského	 regionu,	 spočívající	
zejména	v	souladu	života	v	hospodářských	
centrech	a	na	venkově

•	 využití	 nového	 EU	 programového	 obdo-
bí 2007-2013 pro rozvoj Euroregionu Silva 
Nortica	 i	 takto	 vymezeného	 středoevrop-
ského	regionu

Hlavní cíle strategie:
•	 euregio	 je	 společný,	dynamický	hospodář-

ský	 &	 životní	 prostor	 na	 mezinárodní	 ose	
Praha	 -	 České	 Budějovice	 –	 Waldviertel	 -	
Vídeň

• euregio je strategická platforma spolupráce
• euregio je funkcionální propojení manage-

mentů	regionů	Waldviertel	a	Jižní	Čechy

Grundprinzipien der Strategie sind insbesondere:
•  Kooperation mit den Partnern Euregio Silva Nor-

tica (Südböhmen, Waldviertel), der Euregio Böh-
merwald	 (Südböhmen,	 Mühlviertel,	 Bayerischer	
Wald)	und	der	Region	Vysočina	

•  Erhaltung der traditionellen Werte in unserer ge-
meinsamen mitteleuropäischen Region, in der die 
Wirtschaftsstandorte und die hohe Lebensqualität 
harmonisch zusammengeführt werden

• Gezielte Nutzung der aktuellen Förderperiode 
2007-2013 für die Entwicklung der Euregio Silva 
Nortica und unserer gemeinsamen mitteleuropä-
ischen Region 

Hauptziele der Strategie:
•	 Euregio	 ist	 ein	 gemeinsamer,	 dynamischer	 Wirt-

schafts- & Lebensraum auf der internationalen Ach-
se	Praha	-	České	Budějovice	–	Waldviertel	-	Wien

• Euregio ist eine strategische Plattform der Zusam-
menarbeit

• Euregio ist eine funktionelle Verbindung des Manage-
ments der Regionen Waldviertel und Südböhmen

Handlungsfelder
(Themen cluster)
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Dílčí cíle strategie:
•	 Opt imální	 čerpá -

ní	 a	využití	 Evrop -
ských	 grantových	
programů

•	 Real izace	 s těžej -
ních	projektů	v	jed-
notlivých	 akčních	
oblastech

•	 Impulzy	 a	motiva -
ce pro spolupráci 
ve	 všech	 akčních	
oblastech

• Optimální integra-
ce	 všech	 regionál-
ních	složek	do	meziregionální	spolupráce

•	 Implementace	 spolupráce	 mezi	 regiony	
do	 všech	 oblastí	 regionálního	 manage-
mentu

•	 Výstavba	partnerské	sítě	euroregionů
•	 Naplňování	 pracovního	 programu	 uza-

vřeného	 mezi	 spolkovou	 zemí	 Dolní	
Rakousko	a	Jihočeským	krajem	(popř.	kra-
jem	Vysočina)

Partikuläre Ziele der 
Strategie:
• Optimale Nutzung 

der Europäischen 
Förderprogramme 

• Umset zung von 
Kernprojekten in 
den einzelnen Hand-
lungsfeldern

• Impulse und Moti-
vation für die Zu-
sammenarbeit in 
allen Handlungs-
bereichen 

• Optimale Integrati-
on aller regionalen Kräfte in die interregionale Zu-
sammenarbeit

• Implementierung der interregionalen Zusammenar-
beit in alle Geschäftsbereiche des Regionalmanage-
ments 

• Aufbau eines Euregio – Partnerschaft – Netzwerkes 
• Durchführung des Arbeitsprogramms zwischen 

dem Bundesland Niederösterreich und dem Süd-
böhmischen	Kreis	(bzw.	Region	Vysočina)

Konference o krizovém řízení/Krisenmanagement Konferenz 
PROREGION, Hluboká nad Vltavou květen/Mai 2007

Návštěva delegace/Delegation EU Plattform Pro Waldviertel v Jihočeském kraji/im Südböhmischen Kreis, České Budějovice 12.3.2007, 
zleva (v.l.) Arch.Robin Schinko, radní pro dopravu/Kreisrat f. Verkehr, Michal Doktor, poslanec parlamentu/Abg, NR, Maurice Ambrosch, 
starosta/Bgm. Gross Siegharts, Rudolf Parnigoni, poslanec parlamentu/Abg. NR, Jan Zahradník, hejtman/Kreishauptmann Jihočeského 
kraje, Günter Stummvoll, poslanec parlamentu/Abg. NR, Johann Hofbauer, poslanec dolnorakouského sněmu/LAbg., Reinhard Deimel, 
starosta/Bgm. Dobersberg, František Štangl, radní pro kulturu a cestovní ruch/Kreisrat f. Kultur u. Tourismus
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III.2 Akční tématické 
oblasti rozvoje

Situace
V	 celoevropském	 měřítku	 patří	 Jihočeský kraj 
a Dolní Rakousko	k	regionům,	kterých	se	rozší-
ření	EU	silně	dotýká.
Obě	 země	 profitují z procesu rozšíření EU, 
pokud	hybné	síly	regionu	na	nové	šance	reagu-
jí.	Mnoho	politiků,	zástupců	hospodářského	sek-
toru	 a	 všech	 společenských	 oblastí	 vzalo	 tuto	
novou	úlohu	na	vědomí.

Požadavky	na	přeshraniční	 spolupráci,	popř.	
meziregionální	kooperaci,	 se	ale	v	průběhu	
let	 od	otevření	 hra -
nic	a	rozšíření	EU	sil-
ně	změnily.
Zpočátku	šlo	přede-
vším	o	to	„odstranit 
hranice z myslí lidí“. 
V nadcházejících letech, 
především	po	zruše-
ní	 téměř	 všech	pře -
chodných	ustanovení,	
bude	v	popředí	zájmu	
potřeba	„managemen-
tu funkcionálního regi-
onálního propojení“. 
Spolupráce se stane 
samozřejmou	a	každo-
denní	věcí.

Problematika různých úrovní je	důležitým	téma-
tem,	 které	 si	 musejí	 všichni	 zapojení	 účastníci	
uvědomit.	Zapojení	partnerů,	kteří	si	co	možná	
nejvíce	 odpovídají	 podle	 klasického	 vzoru	 kraj	
&	spolková	země,	okres	&	okres,	obec	&	obec,	
zájmová	zastoupení	 je	pouze	z	části	uskutečni-
telné.	 Jihočeský	kraj	a	Dolní	Rakousko	 jsou,	co	
se	velikosti	a	počtu	obyvatel	týče,	velmi	rozdílný-
mi	celky.

Velikostně	 odpovídající	 území	 Waldviertelu	
neztělesňuje	na	rozdíl	od	jižních	Čech	politickou	
správní	pravomoc,	a	tak	se	stává	partnerem	Jiho-
českého	kraje	(ale	významně	obsazený)	spolek.	
Na	 základě	 tohoto	 rozdílu	 dimenzí	 bude	 vždy	
docházet	k	rozdílným	schvalovacím	procesům.
Uvědomění	 si	 tohoto	problému	 rozdílných	 jed-
nacích	úrovní	je	důležitým	předpokladem	úspě-
chu	přeshraniční	spolupráce	a	kooperace	v	rám-
ci Euregia Silva Nortica.

III.2 Thematische Aktionsfelder 
der Entwicklung 

Situation
Innerhalb Europas gehört Südböhmen und Niederö-
sterreich zu jenen Regionen, die von der EU-Erweite-
rung stark betroffen sind. 
Beide Länder profitieren vom EU-Erweiterungspro-
zess, sofern die treibenden Kräfte der Region auf die 
sich bietenden Chancen reagieren. Viele Entschei-
dungsträgerInnen, VertreterInnen aus der Wirtschaft 
und allen gesellschaftlichen Bereichen haben diese 
neue Aufgabe erkannt.

Die Anforderung an die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit, ev. die 
interregionale Koope-
ration, hat sich in der 
dynamischen	EU-Wei -
terentwicklung stark ge-
wandelt. 
Ging es zu Beginn vor al-
lem darum, die „Grenze 
in den Köpfen abzubau-
en“ steht in den näch-
sten	Jahren,	nach	dem	
Wegfall fast aller Über-
gangsbeschränkungen, 
das „Management der 
funktionellen Regions-
verflechtungen“ im Vor-
dergrund. 

Die Ebenenproblematik ist eine wichtige The-
menstellung die allen Beteiligten bewusst sein 
muss. Das Einbeziehen möglichst gleicher Partne-
rInnen nach dem klassischen Muster Region (kraj) 
& Bundesland, okres (Bezirk) & Bezirk, obec (Ge-
meinde) & Gemeinde, Interessensverbände ist 
nur teilweise möglich. Südböhmen und Niederö-
sterreich sind in Größe und Einwohnerzahl sehr 
unterschiedlich. 

Da die passfähige Gebietseinheit Waldviertel im 
Gegensatz zu Südböhmen keine politische Ver-
waltungshoheit darstellt, ist der Partner für die 
Region Südböhmen ein (hochrangig besetzter) 
Verein. Aufgrund dieser Größenunterschiede 
wird es immer wieder zu unterschiedlichen Ab-
stimmungsprozessen kommen. 
Das Bewusstsein um diese Ebenenproblematik ist 
ein wichtiger Erfolgsfaktor für die grenzübergrei-
fende Kooperation in der Euregio Silva Nortica.

Konference/Konferenz PROREGION 2007, zleva (v.l.) Jaroslav Jedlička, 
vedoucí kanceláře hejtmana/Leiter des Büros des Kreishauptmannes, 
zemský radní/LR Josef Plank, hejtman/Kreishauptmann Jan Zahradník 
a poslanec/LAbg. Johann Hofbauer.
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Strategie
K	 dosažení	 cílů	 Euregio	 Silva	 Nortica	 budou	
nově	stanoveny	tyto	akční tématické oblasti:

Historie pracovních skupin
Dosavadní odborná spolupráce probíhala na 
bázi jednání pracovních skupin:
• Infrastruktura a doprava
• Cestovní ruch (kultura 

a sport)
• Podpora a rozvoj 
 podnikání
•	 Zemědělství,	lesnictví,	
rybářství	a	rozvoj	venkova

• Sociální oblast a zdravot-
nictví

•	 Životní	prostředí
•	 Lidské	zdroje	a	trh	práce
•	 Partnerství	měst	a	mikro-
regionů

Strategie
Zur Erreichung der Ziele der Euregio Silva Nortica wer-
den umfassende neue Handlungsfelder etabliert:

Geschichte der Arbeitsgruppen
Die bisherige Fachzusammenarbeit ist auf der Basis 
der Arbeitsgruppen verlaufen:

• Infrastruktur und Verkehr 
• Tourismus (Kultur 
 und Sport)
• Wirtschaft und Unterneh- 
 mensförderung
• Land und Forstwirtschaft,  
 Fischzucht und Landpflege
• Gesundheitswesen 
 und Soziales
• Umwelt
• Humanressourcen 
 und Arbeitsmarkt
• Gemeinde und Kleinregio-
 nenpartnerschaft

Plánování a infrastruktura / 
Planung und Infrastruktur

Hospodářská centra a zaměstnanost /
Wirtschaftsstandort und 
Beschäftigung

Život v regionu / 
Leben in der Region

Do těchto oblastí budou pracovní skupiny postupně transformovány podle dále popsaných postupů. / 
In diesen (Handlungs)Bereichen werden einzelne, projektbezogene und materienbezogene Arbeitsgruppen etabliert.

I. oblast: Plánování a infrastruktura I. Bereich: Planung und Infrastruktur

Působnost:
- Aktivní schvalování nadregionálního plánování
- Řešení společných územních a infrastrukturních pro-

blémů
- Optimální integrace rozdílných jednacích a správních 

úrovní
- Otevřená informační a komunikační kultura (uvnitř)

Schwerpunkte:
- Aktive Abstimmung überregionaler Planung 
- Lösungsvorschläge gemeinsamer räumlicher und Infra-

struktur-Problemstellungen
- Optimale Integration unterschiedlicher Handlungs- und 

Verwaltungsebenen
- Offene Informations- und Kommunikationskultur

II. oblast: Hospodářská centra a zaměstnanost II. Bereich: Wirtschaftsstandort und Beschäftigung

Působnost:
- Lepší využití hospodářských prostorů a lidských 

potenciálů
- Vyrovnaný rozvoj hospodářských center podporující 

zaměstnanost obyvatel
- Zachování tradičních hodnot venkova v souladu s 

ochranou přírody a krajiny

Schwerpunkte:
- Verbesserte Nutzung der wirtschaftlichen Räume und der 

menschlichen Potenziale 
- gleichmäßige Entwicklung der Wirtschaftsstandorte för-

dert die Beschäftigung in der Region
- Bewahrung der traditionellen Werte im ländlichen Raum 

im Einklang mit dem Natur- und Landschaftsschutz

III. oblast: Život v regionu III. Bereich: Leben in der Region

Působnost:
- Impulzy a motivace pro spolupráci ve všech oblas-

tech života obyvatel
- Otevřená práce s veřejností

Schwerpunkte:
- Impulse und Motivation für die Zusammenarbeit in allen 

Lebensbereichen der Bevölkerung
- Offene Öffentlichkeitsarbeit

Jednání pracovní skupiny Infrastruktura/ Sitzung AG 
Infrastruktur, Gmünd únor/Februar 2006
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IV. Akční tématické 
oblasti
IV.1 Plánování a infrastruktura

Situace
S oučasný	stav	přeshraniční	infra-
struktury,	zejména	dopravního	
propojení,	 je	neuspokojivý.	 Jak	
ukazuje schematická mapa, je to 
způsobeno	především	polohou	
euroregionu mimo hlavní evrop-
ské	dopravní	směry.

V	 regionu	 existují	 početná	 hra-
niční	 propojení,	 nadregionální	
význam	mají	 především	 silniční	
propojení	 Halámky-Neu	 Nagel-
berg,	 Nová	 Bystřice-Grametten	
a	 železniční	 propojení	 České	
Velenice-Gmünd. Situaci uvádí 
mapa	v	příloze.

Spolupráce	 při	 územním	 plánování	 probíhá	
zejména	na	úrovni	obcí,	kraje	a	země,	hlavně	
při	přípravě	přeshraničního	silničního	a	turistic-
kého	propojení	a	protipovodňových	opatření.

Spolupráce	 bezpečnostních	 a	 záchranných	
složek	při	prevenci	rizik	a	snížení	následků	přírod-
ních	katastrof	byla	již	velmi	úspěšně	zahájena.

Strategie
• Nadregionální plánování 

Strategické	koncepty	 rozvoje	musí	odpoví-
dat	požadavkům	země,	kraje,	okresů,	měst	
a obcí

• Regionální dosažitelnost
Veřejná	 osobní	 doprava,	 dopravní	 infra-
struktura, logistika a telekomunikace

• Regionální rozvoj, územní plán
Meziregionální	 otázky	 územního	 plánu,	
trvale	udržitelný	regionální	rozvoj

• Ochrana před katastrofami
Pomoc	při	katastrofách,	prevence	proti	rizi-
kům	 (protipovodňová	 opatření),	 informač-
ní	a	výstražné	systémy,	bezpečnostní	složky	
(policie,	hasiči,	záchranná	služba	etc)

• Obce a města
Partnerství	měst,	 kooperace	obcí,	 výměna	
zkušeností

IV. Thematische 
Aktionsfelder
IV.1 Planung & Infrastruktur

Situation
D er jetzige Stand der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit der In-
frastruktur, vor allem der Verkehrsan-
bindung ist unbefriedigend und zeigt 
Handlungsbedarf auf. Wie die sche-
matische Karte zeigt, liegt die gemein-
same Region abseits der transeuropä-
ischen Hauptverkehrsadern.

In der gemeinsamen Region bestehen 
zahlreiche Grenzverbindungen, da-
von haben v. a. die Straßenverbindun-
gen	Halámky-Neu	Nagelberg,	 Nová	
Bystřice-Grametten	und	die	Eisenbahn-
verbindung	 České	 Velenice-Gmünd	
überregionale Bedeutung. (s. Grafik)

Die interregionale Raumplanung geschieht auf der 
Ebene der Gemeinden, des Kreises (CZ) und des Lan-
des NÖ, hauptsächlich bei der Planung grenzüber-
schreitender Verkehrsanbindungen. 

Die Zusammenarbeit der Sicherheits- und Rettungsdien-
ste bei der Risikoprävention und der Senkung der Natur-
schutzfolgen wurde bereits sehr erfolgreich eröffnet. 

Strategie
• Überregionale Planung 

Strategische Entwicklungskonzepte müssen den 
Anforderungen des Landes, des Kreises, der Bezir-
ke, der Städte und der Gemeinden entsprechen

• Regionale Erreichbarkeit
Öffentlicher Personenverkehr, Verkehrsinfrastruk-
tur, Logistik und Telekommunikation

• Regionalentwicklung, Raumplanung
Interregionale Raumplanungsfragen, nachhaltige 
Regionalentwicklung

• Katastrophenschutz 
Katastrophenhilfe, Risikoprävention (Hochwasser-
maßnahmen),	Informations-	und	Warnsysteme,	Si-
cherheitsdienste (Polizei, Feuerwehr, Rettungs-
dienst etc)

• Städte und Gemeinden
Städtepartnerschaften, Gemeindekooperationen, 
Erfahrungsaustausch

Poloha/Ort ERSN na dopravní mapě/im 
Verkehrsnetz Evropy/Europas
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IV.2 Hospodářská centra a zaměstnanost

Situace
Region	se	 rozvíjí	 spíše	průmyslovým	směrem,	
z	pohledu	obou	národních	států	i	Evropy	jako	
celku	 si	 zachovává	 spíše	venkovský,	 zeměděl-
ský	 charakter.	 K	 významným	 odvětvím	 patří	
kromě	zemědělství	 i	 lesnictví	a	 rybářství	 (Tře-
boňská	 rybniční	 soustava),	 ve	 velkých	 cent-
rech	České	Budějovice,	Tábor,	Písek,	Jindřichův	
Hradec,	Waidhofen	a/d	Thaya,	Horn,	Gmünd,	
Zwettl	 a	 Krems	 převažuje	 lehký	 strojírenský	
a	 zpracovatelský	 průmysl.	 Rozvoj	 hospodář-
ských	center	velmi	závisí	na	vybudování	odpo-
vídající	infrastruktury	a	logistického	napojení.

Trh práce se 
dosud	 vyví jí	 na	
obou s t ranách 
odděleně	z	důvo-
du	ochranářských	
opatření	 rakous-
kého	 státu,	 která	
budou	trvat	až	do	
roku 2010. Míra 
nezaměstnanosti	
se	pohybuje	mezi	
5	až	9	%,	na	čes-
ké	 straně	 je	přib-
ližně	 o	 1%	 nižší.	
V	 regionu	 chybí	
zaměstnanci	tech-
nického	 zaměře -
ní, jejich nedo-
s tatek	 pociťují	
především	podni-
ky	ve	stavebnictví	
a	průmyslu.
Velkou perspekti-
vu	 rozvoje	vyka -
zuje sektor cestov-
ního ruchu, kde 
postupně	dochází	
k propojení nabíd-
ky	obou	regionů.	
Rovněž	 ochra -
na	životního	pro-
středí	a	obnovitel-
né	zdroje	energie	
jsou	 důležitými	
společnými	téma-
t y	 přeshraniční	
spolupráce.

IV.2 Wirtschaftsstandort & Beschäftigung

Situation
In der Region dominieren Klein- und Mittelbetriebe 
und leichte Industrie. Im gesamteuropäischen Maßstab 
ist unsere gemeinsame Region jedoch ländlich und 
landwirtschaftlich geprägt. Zu den stärksten Branchen 
gehören Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischzucht 
(Třeboňer	Teichsystem),	Freizeitwirtschaft.	In	den	Zen-
tren	 České	 Budějovice,	 Tábor,	 Písek,	 Jindřichův	 Hra-
dec,	Waidhofen	a/d	Thaya,	Horn,	Gmünd,	Zwettl	und	
Krems sind Maschinenbau- und Verarbeitungsindustrie-
betriebe angesiedelt. Die Entwicklung der Wirtschafts-
standorte hängt vom Ausbau der entsprechenden In-
frastruktur und der logistischen Anbindung ab. 

Der Arbeit smark t 
der einzelnen Re -
gionen ist aufgrund 
der Schutzmaßnah-
men der Republik 
Österreich bisher 
noch wei tgehend 
getrennt. Die Über-
gangsfristen werden 
max.	 bis	 2011	 auf -
recht bleiben. Die 
Arbeitslosenquote 
der Region Waldvier-
tel bewegt sich zwi-
schen	5	bis	9	%,	auf	
der tschechischen 
Seite ist sie ungefähr 
um	 1	%	 niedriger.	
Beide Regionen lei-
den unter Facharbei-
termangel, vor allem 
technisch ausgebil-
deter Arbeitskräfte.
Eine große Perspek-
tive hat die Touris-
muswirtschaft, wo es 
schrittweise zur Ver-
netzung des Ange-
botes beider Regio-
nen kommt. Zu den 
wichtigen gemeinsa-
men Themen interre-
gionaler Zusammen-
arbeit gehören auch 
d e r  Nat u r s c hu t z 
und erneuerbare 
Energie(quellen).

Setkání hospodářských komor Jihočeského kraje a Dolního Rakouska/ Treffen der NÖ 
WK mit der Südböhmischen Wirtschaftskammer, České Budějovice 30. 10. 2007

Setkání jednatelů euroregionů Silva Nortica a Šumava-Bavorský les/Treffen der 
Geschäftsführer Euregios Silva Nortica, Böhmerwald-Bayerischer Wald, Prachati-
ce leden/Jänner 2007
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Strategie
• Cestovní ruch a nabídka využití volného času 

rozvinutí	nabídky,	společné	produkty,	mar-
ketingová	opatření,	lázeňství,	wellness,	golf

• Zaměstnanost a lidské zdroje
trh	 práce,	 nové	 služby,	 systém	 vzdělávání	
a	zvyšování	kvalifikace,	vzdělávací	zařízení,	
uplatnění	mladých	odborníků

• Místní rozvoj a infrastruktura odpovídající 
potřebám hospodářských podniků 
hlavní	 osy	 usidlování	 hospodářských	 pod-
niků,	 marketing	 nabídky	 bydlení,	 meziná-
rodní marketing, infrastruktura odpovídající 
požadavkům	provozovatelů

• Podnikání, obchod a řemeslo
	 proniknutí	 na	 trh,	 kooperační	 potenciály,	

marketing
• Zemědělství, životní prostředí a energie 
	 kooperační	 možnosti,	 alternativní	 využití	

energie,	obnovitelné	zdroje	energie,	ochrana	
přírodních	zdrojů,	zachování	přírody	a	krajiny

IV.3 Život v regionu

Situace
Spolupráce	v	oblasti	kultury	a	sportu	je	dlou-
hodobě,	od	roku	1990,	rozvíjena	obcemi,	ško-
lami,	 kulturními	 spolky	a	sportovními	oddí -
ly.	V	současné	době	dochází	 ve	 stále	 větší	
mí ře	ke	spolupráci	kulturních	 institucí,	např.	
Dolnorakouského	 kultur -
ního	propojení	 s	Jihočes -
kým	 folklórním	sdružením	
apod. V rámci aktivit euro-
regionu	 jsou	 nastolovány	
otázky	spolupráce	v	oblasti	
zdravotnictví	(např.	ošetření	
českých	pacientů	v	nemoc-
nici  Gmünd), sociálních 
služeb	 (např.	projekt	Stár -
nutí	 v	příhraničním	 regio -
nu),	 v	poslední	 době	pak	
zejména	otázky	 jazykové	
výuky	ve	školách	-	jazykové	
ofenzívy.

V	 rámci	 kulturní	 spolupráce	 jsou	 pořádány	
hudební	 festivaly,	 mezinárodní	 konference,	
kulturní	 a	 lidové	 slavnosti.	 V	 oblasti	 sportu	
se	kromě	menších	akcí	konají	 velké	 regionál-
ní	akce,	jako	např.	Sportfestival	Euregio	2005	
a 2007.

Strategie
• Tourismus und Freizeitwirtschaft 
 Angebotsentwicklung, gemeinsame Produkte, 

Marketingmaßnahmen, Wellness, Kurorte, Golf
• Beschäftigung und Humanressourcen
 Arbeitsmarkt, neue Dienstleistungen, Qualifika-

tionsmaßnahmen, Bildungseinrichtungen, junge 
Fachkräfte

• Standortentwicklung und wirtschaftsnahe Infra-
struktur 

 Betriebsansiedelungen an den Hauptachsen, 
Wohnstandortmarketing, internationales Marke-
ting, wirtschaftsnahe Infrastruktur

• Unternehmen, Handel und Gewerbe
 Markterschließung, Kooperationspotential, Mar-

keting
• Landwirtschaft, Umwelt und Energie 
 Kooperationsmöglichkeiten, alternative Energie-

träger, erneuerbare Energiequellen, Natur- und 
Landschaftsschutz

IV.3 Leben in der Region

Situation
Seit 1990 wird auch die Zusammenarbeit in den Be-
reichen Kultur, Sport, Schulpartnerschaften langfristig 
und nachhaltig von den Gemeinden, Schulen, Kultur-
verbänden und Sportklubs forciert. Diese Vorarbei-
ten münden in aktueller Zusammenarbeit auf der Ebe-

ne der Kulturinstitutionen, z.B. der 
Volkskultur Niederösterreichisch 
mit der südböhmischen Volkskul-
tur, die NÖ Kulturvernetzung mit 
dem Südböhmischen Kreis usw. 
Im Rahmen der Euregio Aktivitä-
ten wurde bereits vielfach Zusam-
menarbeit im Gesundheitswesen 
gefordert (z.B. ärztliche Behand-
lung der tschechischen Patienten 
im Krankenhaus Gmünd), die Fra-
gen der Sozialdienste (z.B. das 
Projekt Altwerden in der Grenz-
region). Das niederösterreichische 
Projekt Sprachoffensive stieß auf 
reges Interesse in Südböhmen.

Es werden zahlreiche Musikfestivals, internationale 
Konferenzen, Kultur- und Volksfeste veranstaltet. Im 
Bereich Sport finden außer den kleineren Veranstal-
tungen große regionale Veranstaltungen wie z.B. das 
Sportfestival Euregio 2005 und 2007 statt.

Oslavy rozšíření Schengenského prostoru/Feier der 
Erweiterung des Schenghen Abkommens, České 
Velenice 21.12.2007
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Řada	těchto	akcí	byla	v	ČR	do	roku	2004	pod-
pořena	 Fondem	malých	 projektů	 Phare	 CBC,	
po	něm	Iniciativou	INTERREG	IIIA	–	Dispozič-
ním	 fondem	 či	 Klein	 Projekte	 Fond	 (od	 roku	
2000 v Dolním Rakousku).

Strategie
• Děti a škola 
 partnerství jako 

základní prin-
cip budoucího 
soužití,	 rozvoj	
lidských	zdrojů

• Sportovní zaří-
zení a zařízení 
trávení volného 
času

	 přehled	a	využi-
tí	 nabídky,	 mar-
keting 

 a kooperace
• Jazyk a komuni-

kace 
	 jazyková	ofenzi-

va, místní novi-
ny,	 rádia,	 pub -
l ikace,	 využit í	
in ternetu pro 
prác i 	 s 	 veře j -
ností a motiva-
ci regionálních 
partnerů

• Kultura
	 přehled	a	prodej	

nabídky,	marke-
ting a koopera-
ce

• Zdravotnictví
	 možnosti	 ošet-

ření	 ve	 druhé	
zemi, spoluprá-
ce zdravotnic-
kých	zařízení,	zdravotnické	služby,	poraden-
ství, prevence

• Sociální záležitosti
	 sociální	 infrastruktura,	 bydlení,	 podpora	

seniorů,	 sociálně	 slabých,	 národnostních	
a	sociálních	menšin

Slavnostní otevření hraničního přechodu/Eröffnung des Grenzübergangs 
Romava-Reingers, uspořádané v rámci konání Generálního shromáždění/im 
Rahmen der GV ERSN v/in Reingers, září/September 2006, zleva(v.l.) zem-
ská radní/LR Johanna Mikl-Leitner, poslanec/LAbg. Johann Hofbauer, radní/
Kreisrat František Štangl, hejtman/Kreishauptmann Jan Zahradník

Eine Reihe dieser Veranstaltungen wurde in Tschechien 
bis	zum	Jahre	2004	von	dem	Kleinprojektefonds	Phare	
CBC unterstützt, nachher von der Initiative INTERREG 
IIIA – dem Dispositionsfonds oder Kleinprojektefonds 
(seit	dem	Jahre	2000	in	Niederösterreich).

Strategie
• Kinder und Schule 
 Partnerschaften als 

Basis für das künf-
tige Zusammenle-
ben, Entwicklung 
der Humanressour-
cen

• Sport- und Freizei-
teinrichtungen

 Angebotsübersicht 
und Vermarktung, 
Marketing und Ko-
operation

• Sprache und Kom-
munikation 

 Sprachoffensive, Lo-
kalzeitungen, Lo-
kalradio, Publika-
tionen, Internet für 
eine Öffentlichkeits-
arbeit und Motiva-
tion der regionalen 
Partner

• Kultur
 Angebotsübersicht 

und Vermarktung, 
Marketing und Ko-
operationen

• Gesundheitswe -
sen

 Möglichkeiten der 
ärztlichen Behand-
lung im anderen 
Land, Zusammen-
arbeit der Gesund-

heitseinrichtungen, Gesundheitsdienste, Bera-
tung, Prävention 

• Soziales
 soziale Infrastruktur, Wohnen, Unterstützung der 

Senioren, der Sozialschwachen, der National- und 
Sozialminderheiten

Společný projekt Dispozičního fondu/gemeinsames DF Projekt Jugendcamp, 
hrad/Burg Dívčí kámen červenec/Juli 2005
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V Euregiu budou „národ-
ní“	pracovní	skupiny	spo-
jeny.	Nebudou	existovat	
žádné	dvojité	 struktury	
pro	přeshraniční	 spolu-
práci, ale Euregio jako 
základna pro partnerství 
subjektů	uvnitř	společné-
ho regionu.

Struktury:
• Generální 

shromáždění	(čest-
ná funkce)

• Euregio výbor (spo-
lečný	management)

• společný sekretariát
• 3 akční oblasti 
• pracovní týmy (sku-

piny),	které	pracu-
jí na aktuálním pro-
jektu

Generální shromáždění 
vzniká spojením obou 
národních	 předsednictev.	 Schází	 se	 jedenkrát	
ročně	a	přijímá	hlavní	strategická	rozhodnutí.
Euregio výbor	 řeší	 především	 operativní	 úko-
ly	 zajišťující	 implementaci	 strategie.	 Pověřu-
je	 sekretariát	 činnostmi	 a	 kontroluje	 výsledky	
jeho	práce.	Jeho	členy	jsou	předsedové	a	mís-
topředsedové	obou	národních	částí.	Výbor	se	
schází	3x	ročně.
Strategie	předpokládá	spojení	obou	národních 
sekretariátů	do	jednoho.	Jeho	hlavním	úkolem	
bude	zajištění	chodu	celého	euroregionu,	pří-
prava	 a	organizace	 jednání	 výboru	 a	 generál-
ního	 shromáždění,	 podpora	 jednání	 akčních	
oblastí	 a	 pracovních	 kruhů	 (skupin).	 Vedou-
cí	 manažeři	 spolu	 permanentně	 komunikují	
a	aktivně	spolupracují.

In der Euregio werden die „natio-
nalen“	Arbeitsgruppen	verbunden.	
Doppelte Strukturen der grenz-
überschreitenden Zusammenar-
beit gehören der Vergangenheit 
an. Die Euregio Silva Nortica ist 
eine Basis für Partnerschaften zwi-
schen den Subjekten in der ge-
meinsamen Region.

 Strukturen:
• Generalversammlung 
 (Ehrenfunktion)
• Euregio Ausschuss 
 (gemeinsames Management) 
• gemeinsames Sekretariat
• 3 Handlungsfelder 
• Arbeitsgruppen, die an einem 
 aktuellen Projekt arbeiten

Die Generalversammlung wird von 
den nationalen Mitgliedern beider Sei-
ten	 gebildet.	 Sie	 tagt	 einmal	 pro	 Jahr	
und beschließt die wichtigsten strategi-
schen Entscheidungen.

Der Euregio Ausschuss beschäftigt sich vor allem 
mit den strategischen und operativen Aufgaben zur 
Sicherstellung der Strategieumsetzung. Er beauftragt 
und kontrolliert das Sekretariat mit den Tätigkeiten 
die Ergebnisse seiner Arbeit. Seine Mitglieder sind 
die Obmänner und stellv. Obmänner beider Natio-
nalteile. Der Ausschuss tagt anlassbezogen, jedoch 
mind.	3mal	pro	Jahr.
Das Ziel der Strategie ist die Verknüpfung beider  
nationalen Sekretariate. Die Hauptaufgaben des Se-
kretariates sind: die Sicherstellung des Geschäftsgan-
ges der Euregio, die Vorbereitung und Organisation 
der Ausschuss- und Generalversammlungssitzungen, 
Unterstützung der Handlungsfelder und der Arbeits-
gruppen. Die leitenden Manager kommunizieren 
und arbeiten eng zusammen.

V. Kooperační struk-
tury euroregionu

Z a implementaci strategie odpovídají následu-
jící	pracovní	struktury	euroregionu:

V. Kooperationsstruk-
turen der Euregio

F ür die Implementierung der Strategie sind folgende 
Strukturen der Euregio Silva Nortica verantwortlich:

Generální shromáždění /
Generalversammlung

Výbor /
Ausschuss

Akční oblasti
& Pracovní skupiny

Handlungsfelder 
& Arbeitskreise

Handlungsfelder 
& Arbeitskreise

Zasedání Výboru ERSN, Vodní říše Schrems/ERSN 
Ausschusssitzung, Unterwasserreich Schrems 
listopad/November 2007
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V.1 Neue Arbeitsstrukturen

Leiter der Aktionsfelder werden zu Hauptfachmitarbei-
tern der Euregio. Sie nehmen an anlassbezogenen Ar-
beitstreffen ihres jeweiligen Handlungsfeldes teil: mini-
mal	3x	pro	Jahr	unter	der	finanziellen	Unterstützung	der	
Euregio. Beschreibung ihrer Tätigkeit:

• Bemühungen und Aktivitäten in der Region karto-
graphisieren und Potential für grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit identifizieren bzw. definieren

• Empfehlungen für mögliche grenzüberschreitende 
Vorhaben an die Sekretariate abgeben 

• Es steht selbstverständlich jedem Leiter offen, sich 
an der konkreten Projektarbeit zu beteiligen 

• Sie bringen ihr Know-how über den aktuellen Status 
quo bzw. geplante Vorhaben innerhalb ihres Hand-
lungsbereiches dahingehend ein

Workshops der Handlungsbereiche werden von den 
Sekretariaten	1-3x	pro	Jahr	organisiert.	Auf	dem	Pro-

gramm wird die Diskussion der 
Fachleute überwiegend mit fol-
gender Orientierung stehen:

• Themen für Projekte, Infor-
mationsaustausch über aktu-
elle und geplante Aktivitäten

• Strategische Fragen, bzw. ge-
meinsame Schwerpunktthe-
men in den einzelnen Hand-
lungsbereichen

• Berichte über den Stand der 
eingereichten Projekte in 
den einzelnen Prioritäten des 
tschechisch – österreichi-
schen Programms der territo-
rialen Zusammenarbeit

Arbeitsgruppen bestehen aus Fachleuten, die sich mit 
konkreten Projekten und Aufgaben in dem gegebe-
nen Handlungsbereich befassen. Sie stellen die Vor-
bereitung, die Durchführung und die Nachhaltigkeit 
der vor allem aus den EU-Programmen geförderten 
Projekte sicher und tragen zum Ausgleich der Proble-
matik unterschiedlicher Ebenen bei. Die Euregio un-
terstützt ihre Tätigkeit moralisch oder auch finanziell. 

Gründe ihrer Wirkung:
• Arbeitsgruppen werden prinzipiell projektbezogen 

gegründet
• Die Arbeitsgruppen sollen vor allem vom vitalen In-

teresse der beteiligten Personen an der Umsetzung 
ihres Vorhabens getragen werden 

V.1 Nové pracovní struktury

Vedoucí akčních oblastí se stanou hlavní-
mi	 odbornými	 spolupracovníky	 euroregio-
nu.	Schází	se	minimálně	3x	ročně	za	finanční	
podpory	euroregionu.	Popis	jejich	činnosti:

• indentifikují, definují a mapují regionál-
ní	 aktivity,	 potenciál	 a	 záměry	 v	 rámci	
přeshraniční	spolupráce

•	 informují	sekretariáty	o	možných	přeshra-
ničních	aktivitách

•	 mohou	se	podílet	na	vypracování	a	reali-
zaci	konkrétních	projektů

•	 vnesou	své	osobní	Know-How	do	aktuál-
ního	 stavu,	 popř.	 do	 plánovaných	 aktivit	
v	rámci	své	akční	oblasti

Workshopy akčních oblastí organizují sekre-
tariáty	1-3x	ročně.	Na	programu	bude	diskuze	
odborníků	 převážně	
s	tímto	zaměřením:

•	 náměty	 projektů,	
informace o aktu-
álních projektech 
a	 plánovaných	
aktivitách

•	 strategické	 otáz-
ky,	 popř.	 společ-
ná	 stěžejní	 téma-
ta	 v	 jednotlivých	
akčních	 oblas -
tech

•	 stav	 čerpání	 jed-
notlivých	 priorit	
a	 opatření	 v	 pro-
gramu	Česko-rakouské	územní	spolupráce

Pracovní týmy (skupiny)	 jsou	 složené	
z	 odborníků,	 kteří	 se	 zabývají	 konkrétními	
projekty	a	úkoly	v	dané	akční	oblasti.	Zajišťu-
jí	 přípravu,	 realizaci	 a	udržitelnost	projektů	
podpořených	zejména	EU	programy.	Eurore -
gion	jejich	činnost	podporuje	morálně	nebo	
i	finančně.	

Důvody	jejich	působení:
•	 budou	zakládány	za	účelem	realizace	kon-

krétních	projektů	na	dobu	určitou
•	 měly	 by	 existovat	 především	 na	 základě	

vitálního	 zájmu	 členů	 ERSN	 na	 realizaci	
jejich	konkrétních	záměrů

Setkání zástupců pracovních oblastí/Treffen Handlungsbere-
iche, Peršlák 30.6.2007
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V.2 PR Aufgaben 
Euregio Silva Nortica

Der PR-Auftrag ergeht vom Ausschuss ERSN, für die 
Umsetzung sind die Sekretariate zuständig. Es wer-
den folgende, meist zweisprachige Maßnahmen um-
gesetzt:
•	 4x	pro	Jahr	ERSN	Newsletter
• Homepage
• Email Newsletter berichte an für die Mitgliederba-

sis	(4x	im	Jahr)
• Regelmäßige Pressearbeit Presseberichte über 

jede bedeutende Euregio Veranstaltung
• Öffentliche Sport- und Kulturveranstaltungen etc.
• Artikel in der Presse und audiovisuelle Sendungen
• Diskussionsforum auf der Homepage
• Messeauftritt
• Herausgabe von Publikationen und Werbedruk-

kerzeugnisse
• Herausgabe von Erinnerungs- und Werbegegen-

ständen

Die Finanzierung dieser Aktivitäten wird von der 
Euregio meistens im Rahmen einzelner Projekte si-

chergestellt.
Offene Öffentlichkeits-
arbeit ist zur Hauptauf-
gabe dieser Strategie im 
Bereich Werbung der 
Euregio. Verantwortlich 
dafür	 sind	alle	Exekutiv-
elemente, vor allem der 
Ausschuss und die Se-
kretariate. Die Euregio 
Mitglieder nutzen alle 
erreichbare Gelegenhei-
ten zur Euregio Werbung 
und zur Verbesserung 
der Öffentlichkeitsarbeit 
aus. 
Zum Ziel ist die Errei-
chung der allgemeinen 
Öffentlichkeitskenntnis 

über die Ziele, Aufgaben und Ergebnisse der Eure-
gio	bis	zum	Jahre	2010.
Es wird eine offene Informations- und Kommuni-
kationskultur außerhalb sowie auch innerhalb der 
Euregio betrieben. Diese muss auf dem bestehen-
den Niveau erhalten bzw. weiterhin verbessert wer-
den. 
Das Ziel ist, das gegenseitige Vertrauen zwischen 
den Partnern im Rahmen der Euregio, auf dem loka-
len und dem interregionalen Niveau aufzubauen. 

V.2 Odpovědnost za propagaci 
euroregionu

Za	propagaci	euroregionu	a	informovanost	čle-
nů	 nesou	 odpovědnost	 sekretariáty	 a	 výbor.	
Používají	k	tomu	následující	nástroje	vydávané	
většinou	v	dvojjazyčných	verzích:
•	 informační	listy	vydávané	4x	ročně
•	 www	stránky	pravidelně	aktualizované
•	 e-mailové	zprávy	členské	základně	min.	1x	

měsíčně
•	 tiskové	zprávy	o	každé	významné	akci	euro-

regionu
•	 sportovní,	 kulturní	 a	 společenské	akce	pro	

veřejnost
•	 články	v	tisku	a	audiovizuální	pořady
•	 diskusní	fórum	na	www	stránkách
•	 účast	na	výstavách	a	veletrzích
•	 vydávání	publikací	a	propagačních	tiskovin
•	 vydávání	 upomínkových,	 propagačních	

a	reklamních	předmětů

Financování	 těchto	 aktivit	 zajišťuje	 euro -
region	 většinou	 v	 rámci	 jednotlivých	pro -
jektů.
O tevřená práce 
s veřejností je hlav-
ním	 zadáním	 této	
strategie v oblas -
ti propagace euro-
regionu.	 Jsou	 za	
n i 	 zodpovědné	
všechny	 výkonné	
složky,	 především	
výbor	 a	 sekretari -
áty.	Členové	euro -
r eg ionu 	 v y u ž i j í	
všech	dostupných	
pří ležitostí	 k	pro -
pagaci euroregio-
nu	a	zlepšení	prá -
ce	s	veřejností.
Cí lem	je	dosažení	
všeobecného	povědomí	veřejnosti	o	cí lech,	
úkolech	a	 výsledcích	činnosti	 euroregionu	
do roku 2010.
Otevřenou informační a komunikační kultu-
ru	uvnitř	euroregionu	je	nutné	udržet	na	stá-
vající	 dobré	 úrovni,	 případně	 ji	 nadále	 zlep-
šovat.
Cílem	 je	vybudování	vzájemné	důvěry	mezi	
partnery	 v	 rámci	 euroregionu,	 na	 místní	
i meziregionální úrovni.

5 let od založení/5 Jahre Jubiläum ERSN, Generální shromáždění/Gene-
ralversammlung ERSN, Nové Hrady 13. 4. 2007, zleva (v.l.) hejtman/Kreis-
hauptmann Jan Zahradník, velvyslanec/Botschafter ČR v Rakousku/in A 
Jan Koukal, zemská radní/LR Johanna Mikl-Leitner, radní/Kreisrat Franti-
šek Štangl, velvyslankyně Rakouska/Botschafterin der Rep. Österreich v/
in ČR Margot Klestil-Löffler, poslanec/LAbg. Johann Hofbauer
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VI. Zdroje pro 
naplnění strategie
Situace
Dosavadní	spolupráce	obou	regionů	byla	pod-
pořena	 z	 programů	 přeshraniční	 spolupráce	
Phare	CBC	 a	 INTERREG	 IIIA.	 Tyto	 programy	
přinesly	do	euroregionu	miliony	EUR	na	řadu	
investičních	 i	 „měkkých”	 projektů	 přeshra-
niční	 spolupráce.	Např.	 v	období	2004-2006	
přinesl	do	 Jihočeského	kraje	Dispoziční	 fond	
INTERREG IIIA celkem 410 tis. EUR na 209 
projektů	přeshraniční	 spolupráce.	 Jednalo	 se	
o	 „měkké”,	 neinvestiční	 projekty	 typu	 škol-
ních	výměn,	kulturních	a	sportovních	akcí,	fes-
tivalů,	 slavností,	 výstav	 apod.,	 dále	 projekty	
na	 propagaci	 regionu,	 společné	 přeshraniční	
produkty	 cestovního	 ruchu,	 mapy,	 informač-
ní	brožury,	publikace,	rozvojové	studie	apod.	
Správcem	 tohoto	 fondu	 byla	 Jihočeská	 Silva	
Nortica	–	česká	část	euroregionu.
Pro	nové	programové	období	EU	2007	–	2013	
byl	 zemí	 Dolní	 Rakousko	 připraven	 operač-
ní	 program	 Česko-rakouská	 územní	 spolu-
práce	 (v	 rámci	 Evropské	 teritoriální	 spoluprá-
ce	 –	 ETZ),	 který	 podporuje	 spolupráci	 krajů	
Jihočeského,	 Vysočina	 a	 Jihomoravského	 se	
spolkovými	 zeměmi	 Dolní	 Rakousko,	 Horní	
Rakousko	a	Vídeň.

VI. Ressourcen für die 
Erfüllung der Strategie
Ausgangssituation
D ie bisherige Zusammenarbeit beider Regionen 
wurde aus den Programmen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit Phare CBC und INTERREG 
IIIA gefördert. In der Südböhmischen Region konn-
ten im Zeitraum 2004-200� mit 410 tsd. EUR des 
Dispositionsfonds/KPF im Interreg IIIA 209 Projekte 
der grenzüberschreitenden Kooperation gefördert 
werden.	Es	handelte	sich	um	“people-to-people	Pro-
jekte”	wie	 etwa	 Schulaustausch,	 Kultur-	 und	 Sport-
veranstaltungen, Festivals, Feste, Ausstellungen usw., 
weiter Projekte für die Werbung der Region, gemein-
same grenzüberschreitende Tourismusprodukte, 
Karten, Informationsbroschüren, Publikationen, Ent-
wicklungsstudien usw. Der Verwalter dieses Fonds 
war	der	Verein	Jihočeská	Silva	Nortica	–	der	 tsche-
chische Teil der Euregio.
Für die neue EU Programmperiode 2007 – 2013 
wurde vom Land Niederösterreich ein Operations-
programm der tschechisch-österreichischen territori-
alen Zusammenarbeit (im Rahmen der Europäischen 
Territorialen Zusammenarbeit – ETZ) vorbereitet, 
das die Zusammenarbeit der Regionen Südböhmen, 
Vysočina	 und	 Südmähren	 mit	 den	 Bundesländern	
Niederösterreich, Oberösterreich und Wien unter-
stützt.

1 Ekonomický rozvoj, transfer know-how a cestovní ruch / Wirtschaftsentwicklung, Know-how-Transfer und Tourismus

1.1 Infrastruktura a služby pro podnikání a inovace / Infrastruktur und Dienstleistungen für das Unternehmen und Innovation

1.2 Cestovní ruch, kultura a volnočasové aktivity / Tourismus, Kultur und Freizeitaktivitäten

1.3 Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a rozvoj kvalifikace / Entwicklung der Humanressourcen, Arbeitsmarkt, Bildung und Qualifi-
kationsentwicklung

1.4 Sociální integrace, prevence zdravotních a sociálních rizik / Sozialintegration, Vorbeugung der Gesundheits- und Sozialrisiken

2 Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj / Regionalerreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung

2.1 Doprava a regionální dostupnost / Verkehr und Regionalerreichbarkeit

2.2 Životní prostředí, příroda, vodní a odpadové hosp., systémy obnovitelných energií a prevence rizik / Umwelt, Natur, Wasser- und 
Abfallwirtschaft, Systeme der erneuerbaren Energien und Risikovorbeugung

2.3 Udržitelné sítě a institucionální struktury pro spolupráci / Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Strukturen für Zusammenarbeit

3 Technická pomoc / Technische Hilfe

VI.1 Česko-rakouská územní 
spolupráce 2007-2013 (ETZ)

Program	je	rozvržen	do	3	prioritních	os,	ty	se	
dále	dělí	na	následující	oblasti	podpory:

VI.1 Tschechisch-österreichische territoriale 
Zusammenarbeit 2007-2013 (ETZ)

Das Programm ist in drei Priorotätsachsen gegliedert, 
die sich in einzelne zu fördernde Bereiche/Maßnah-
men unterteilen:
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Č. osy 
/ Nr. 

Achse

Název prioritní osy / 
Name der Prioritätsachse

Stát / 
Staat

podíl na alokaci / 
Anteil an der 

Allokation

EU v € / 
EU in €
(85%)

Národní v € / 
Nationalstaat in € 

(15%)

Celkové 
zdroje v € /

Gesamtquel-
len in €
(100%)

1

Ekonomický rozvoj, transfer 
know-how a cestovní ruch /
Wirtschaftsentwicklung, 
Know-how-Transfer und Tou-
rismus

CZ 40 % 27 648 000 4 879 059 32 527 059

AUT 52 % 19 828 084 3 499 073 23 327 157

celkem / gesamt 44 % 47 476 084 8 378 132 55 584 216

2

Regionální dostupnost a 
udržitelný rozvoj /
Regionalerreichbarkeit und 
nachhaltige Entwicklung

CZ 54 % 37 324 800 6 586 729 43 911 529

AUT 42 % 16 188 386 2 856 775 19 045 161

celkem / gesamt 50 % 53 513 186 9 443 504 62 956 690

3 Technická asistence / 
Technische Assistenz

CZ 6 % 4 147 200 731 589 4 879 059

AUT 6 % 2 298 923 405 692 2 704 615

celkem / gesamt 6 % 6 446 123 1 137 551 7 583 674

Celkem / gesamt

CZ 64 % 69 120 000 12 197 647 81 317 647

AUT 36 % 38 315 393 6 761 540 45 076 933

celkem / gesamt 100 % 107 435 393 18 959 187 126 394 580

Výši	 prostředků	 alokovaných	 do	 jednotlivých	
prioritních os uvádí tabulka:

Die Aufteilung auf die einzelnen Prioritätsachsen be-
stimmten Fördermittel gibt die folgende Tabelle an:

VI.2 Fond malých projektů ETZ 2007-
2013

Konkrétní	přeshraniční	 spolupráce	měst,	obcí,	
škol,	 spolků	 a	 neziskových	 organizací	 bude	
nadále	 podporována	 Dispozičním	 fondem	 /	
Fondem	 malých	 projektů.	 Euroregion	 se	 sta-
ne	Správcem	tohoto	fondu	pro	Jihočeský	kraj,	
regiony	Mühlviertel,	Waldviertel	a	Mostviertel.

Celková aloka-
ce takto spravo-
vaného	 fondu	
bude	přes	4	mil.	
EUR	z	prostřed-
ků	EU	na	obdo-
bí 2007-2013, 
ke	 kterým	při -
bude	 da l š ích	
15%,	tj.	725	tis.	
EUR z národ -
ních	veřejných	
zd ro j ů . 	 P ro -
středky	budou	
rozděleny	na	spolupráci	Jihočeského	kraje	se	
zemí Dolní Rakousko a zemí Horní Rakousko.

VI.2 Kleinprojektefond ETZ 2007-2013

Die konkrete grenzüberschreitende Zusammenarbeit 
der Städte, Gemeinden, Schulen, Vereine und Non-
Profit-Organisationen wird auch weiterhin von dem 
Dispositionsfond / Kleinprojektefond unterstützt. 
Die Südböhmische Silva Nortica wird zum Verwalter 
des Kleinprojektefonds Südböhmen – Mühlviertel. 
Der KPF für die Region Waldviertel und Mostviertel 

wird vom Regionalmanage-
ment NÖ, Büro Waldviertel 
verwaltet.

Die Gesamtallokation des 
in dieser Weise verwalteten 
Fonds KPF wird über 4 Mil. 
EUR aus den EU-Mitteln für 
die Zeitperiode 2007-2013 
sein, zu denen noch weite-
re	15%,	d.h.	725	000,-	EUR	
aus den öffentlichen Natio-
nalquellen kommen. Die 
Fördermittel werden für die 
Zusammenarbeit der Süd-

böhmischen Region mit dem Land Niederösterreich 
und dem Land Oberösterreich verteilt.

Jednání Regionálního řídícího výboru Dispozičního fondu/Sitzung des Regi-
onalen Lenkungsausschusses des Dispositionsfonds INTERREG IIIA, České 
Budějovice 20.9.2006
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VI.3 Projektoví partneři

Euroregion	 rovněž	 připravuje	 do	 ETZ	
pokračování	projektu	„Sítě	ERSN“,	který	se	
zaměří	 na	 podporu	 činnosti	 euroregionu	
a	 jeho	spolupráce	s	projektovými	partnery	
–	impulzními	centry	Slavonice,	Nová	Bystři -
ce,	 České	 Velenice	 a	 Sdružení	 Růže.	 Tato	
centra	 zajišťují	 místní	 přeshraniční	 spolu -
práci	na	úrovni	obcí	a	mikroregionů.	Výra -
zem	 spolupráce	 mezi	 regiony	 je	 zapojení	
Euroregionu Šumava, Regionalmanagemen-
tu Mühlviertel a Waldviertel do financování 
a realizace projektu.

Tato	 projektová	 síť	 se	 vedle	 pracovních	
struktur	 euroregionu,	 které	 jsou	 uvede -
ny	v	kapitole	V.,	bude	zabývat	konkrétními	
aktivitami	 vedoucími	 k	 naplnění	 cí lů	 této	
strategie.

VI.3 Projektpartner

Die Euregio bereitet die Fortsetzung des Projektes 
„ERSN	Netzwerke“	ins	ETZ	vor,	das	sich	auf	die	Un-
terstützung der Euregio Tätigkeit und die Zusammen-
arbeit mit den Projektpartnern – den GIZen Slavo-
nice,	Nová	Bystřice,	České	Velenice	und	dem	Verein	
Rose	(Sdružení	Růže)	orientieren	wird.	Diese Zentren 
werden die lokale interregionale Zusammenarbeit 
auf der Ebene der Gemeinden und Kleinregionen si-
cherstellen. Der interregionalen Zusammenarbeit 
wird durch die Einbindung der Euregio Böhmerwald, 
des Regionalmanagements Mühlviertel und des Re-
gionalmanagements Waldviertel in die Projektfinan-
zierung- und durchführung Rechnung getragen.

Dieses Netzwerk wird sich, neben den im Kapitel 
V. angewandten Euregio Arbeitsstrukturen, mit den 
konkreten Aktivitäten befassen, die für die Umset-
zung des Strategie erforderlich sind.

Slavnostní zahájení výstavy „Jižní Čechy známé a zapome-
nuté“/Ausstellungseröffnung „Südböhmen berühmt und ver-
gessen“, České Budějovice září/September 2006

Zasedání pracovní skupiny/Sitzung Arbeitsgruppe Infra-
struktur 12. 7. 2007

Exkurze českých turistických center do Waldviertel/ Exkursion der ts-
chechischen Tourismusinfozentren in die Region Waldviertel, Muze-
um skla/Glasmuseum Alt Nagelberg 30.11.2007

Oslavy rozšíření Schengenského prostoru/Feier der Erweiterung des 
Schenghen Abkommens, České Velenice 21.12.2007, uprostřed minis-
tr vnitra/in der Mitte der Innenminister ČR Ivan Langer
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VII. Závěr

VII.1 Těžiště spolupráce

Dosavadní	těžiště	spolupráce	v	Euroregionu	Sil-
va	Nortica	spočívalo	především	v	činnosti	pra-
covních skupin Infrastruktura a doprava, Ces-
tovní	ruch.	Byly	řešeny	zejména	otázky:
•	 zajištění	prostupnosti	státní	hranice	doprav-

ním	a	turistickým	propojením
•	 zajištění	společné	turistické	nabídky	a	pro-

pagace euroregionu

Cílem	této	strategie	je	for-
mulovat	otázky	podobné-
ho	významu	 i	pro	ostatní	
akční	oblasti	a	témata	spo-
lupráce.
Významnou	praktickou	čin-
ností euroregionu je Sprá-
va a Administrace Fondu 
malých projektů v rám-
ci	 Iniciativy	Společenství	
INTERREG	IIIA.	V	této	čin-
nosti	se	euroregion	osvěd-
čil	a	bude	pověřen	ji	nadá-
le	zajišťovat	i	v	novém	EU	
programovém	období	2007-2013	v	rámci	pro-
gramu	Česko-rakouská	územní	 spolupráce	
(viz mapa).

Prostřednictvím	 tohoto	 fondu	 euroregion	 při-
náší	 do	 území	 nemalé	 prostředky	 na	 rozvoj	
přeshraniční	spolupráce	v	oblasti	kultury,	spor-
tu	a	dalších	lidských	činností.

VII.2 Platnost cílů

Stále	 platné	 jsou	 cíle	 euroregionu	 stanovené	
dříve	pro	období	2004-2006:
•	 rozvinutý	euroregion
•	 dobré	sousedství
•	 spokojení	občané
•	 všestranná	spolupráce
•	 odstranění	hranic	a	rozdílů
Současné	 poslání	 euroregionu	 se	 nenaplní	
v	okamžiku	dosažení	těchto	cílů.	Stane	se	tak	
dosažením	cílů	nových	a	vyšších,	stanovených	
v	této	strategii.

VII. Abschluss

VII.1 Schwerpunkt der Zusammenarbeit

D er bisherige Schwerpunkt der Zusammenarbeit in 
der Euregio Silva Nortica lag vor allem in der Tätigkeit 
der Arbeitsgruppen Infrastruktur und Verkehr, Touris-
mus. Es wurden vor allem folgende Fragen gelöst:
• Sicherstellung der Durchlässigkeit der Staatsgren-

ze durch die Verkehrs- und Tourismusverbindung
• Sicherstellung des gemeinsamen Tourismusange-

bots und der Euregio-Werbung

Ziel dieser Strategie ist es, die Fra-
gen ähnlicher Bedeutung auch für 
die sonstigen Aktionsfelder und 
Themen der Zusammenarbeit zu 
formulieren.
Eine bedeutende praktische Tätig-
keit der Euregio ist die Verwaltung 
und Administration des Kleinpro-
jektefonds im Rahmen der Ge-
meinschaftsinitiative INTERREG 
IIIA. In dieser Tätigkeit hat sich die 
Euregio bewährt und wird beauf-
tragt, sie auch weiter in der neuen 
EU-Programmperiode 2007-2013 

im Rahmen des Programms der tschechisch-öster-
reichischen territorialen Zusammenarbeit zu besor-
gen (siehe Karte). 

Mit dem KPF Fond befördert die Euregio in das Zielge-
biet beachtliche finanzielle Mittel, welche die Entwick-
lung der interregionalen Zusammenarbeit in den Be-
reichen	Kultur,	Sport	und	sonstige	„people-to-people“	
Aktivitäten fördern werden.

VII.2 Gültigkeit der Ziele

Ziele der Euregio, die für den Zeitraum 2004-200� 
festgelegt wurden, sind noch gültig:
• entwickelte Euregio
• gute Nachbarschaft
• zufriedene Bürger
• allseitige Zusammenarbeit
• Beseitigung der Grenzen und Unterschiede
Die jetzige Bestimmung der Euregio ist in jenem Mo-
ment erfüllt, in dem diese Ziele erreicht werden. Da-
nach werden neue Ziele festgelegt, wie es z.B. in die-
ser Strategie geschieht.








