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Záměrem tohoto dokumentu je pojmenovat hlavní cíle, úkoly a aktivity Euroregionu Silva 
Nortica (zkráceně ERSN) na období jednoho roku mezi konáním Generálního shromáždění 
ERSN (06/2003-06/2004). Je vyjádřením společné vůle zakladatelů euroregionu, tj. sdružení 
právnických osob Jihočeská Silva Nortica na české straně a Europaplattfom pro Waldviertel 
na rakouské straně, po vyšší kvalitě přeshraniční spolupráce.  
 
1. Úvod - historie přeshraniční spolupráce  

Po pádu „železné opony“ v roce 1989 docházelo ke spontánním kontaktům 
obyvatelstva příhraničních oblastí. Zpočátku se jednalo o lokální iniciativy v oblasti 
kultury, sportu a vzájemných výměn, později při zapojení komunální sféry došlo 
k realizaci větších investičních projektů. 
Programy EU (INTERREG I - III na straně rakouské a Phare CBC na straně české) 
umožnily lepší přístup k finančním prostředkům a účinnou koordinaci společných 
přeshraničních akcí a projektů. K nejvýznamnějším projektům realizovaným na území 
euroregionu v letech 1992-2002 patří: 
• Založení Hospodářského parku České Velenice – Gmünd 
• Vyznačení sítě cyklotras v okresech Jindřichův Hradec a České Budějovice, jejich 

napojení na rakouské příhraniční cyklotrasy a evropskou dálkovou cyklotrasu 
Praha - Vídeň (Greenways) 

• Vytvoření sítě přeshraničních impulsních center (GIZ) 
Mnoho malých projektů a setkávání v oblasti kultury a sportu přispělo k upevnění 
kontaktů obyvatelstva. 

Založení Euroregionu Silva Nortica v roce 2002 vyplynulo ze společného zájmu na 
zlepšení přeshraniční spolupráce regionů jižních Čech a Waldviertelu. 

 
2. Cíle a úkoly euroregionu  

2.1 Cíl: „Reprezentace regionu“ 
V oblasti spolupráce na mezinárodní úrovni bude ERSN zastoupen na jednáních 
evropské asociace euroregionů AGEG.  
Představitelé ERSN zastupují regionální přeshraniční zájmy ve správních a politických 
orgánech obou států. Euroregion se zapojí do naplňování Dohody o spolupráci 
Dolního Rakouska a kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského. 
ERSN bude zastoupen v rozhodovacích výborech pro rozdělování finančních 
prostředků národních a EU programů.  

2.2 Cíl: „Výměna informací“ 
Informace o ERSN bude předána obyvatelům našeho regionu prostřednictvím 
propagačního letáku, o další činnosti je členové budou informovat vhodným 
způsobem, např. využitím regionálních médií. O vybraných přeshraničních událostech 
a projektech budou informovat pravidelně aktualizované společné internetové stránky.  



Členská základna bude seznamována s aktuálním děním v euroregionu 
prostřednictvím tzv. Informačních listů.  
Zajištění stálé vzájemné informovanosti bude jedním z hlavních úkolů při 
pravidelných jednáních Sekretariátů a Výboru ERSN.  
Generální shromáždění bude na každoročním zasedání hodnotit činnost a schvalovat 
návrh pracovního programu na další období. 

2.3 Cíl: „Strategie rozvoje a programy EU“ 
Strategické dokumenty obou částí ERSN budou sloužit jako základna pro vypracování 
analýzy silných a slabých stránek regionu a stanovení priorit ERSN pro příští období. 
Důraz bude kladen na výstavbu infrastruktury, zvýšení prostupnosti státních hranic, 
zlepšení dopravního spojení (silnice, železnice, telematika), zapojení regionálních 
strategií. 
V oblasti projektového plánování budou podpořeny návrhy projektů směřující 
k naplnění uvedených priorit ERSN. 
Při přípravě nových přeshraničních programů EU INTERREG bude ERSN klást důraz 
na strategické potřeby rozvoje euroregionu. 

2.4 Cíl: „Výstavba struktury“ 
Návaznost na rozvojové záměry země Dolní Rakousko a Jihočeského kraje bude 
zajištěna účastí zástupců euroregionu na jednáních v rámci Dohody o spolupráci mezi 
Dolním Rakouskem a třemi českými kraji. 
Struktura euroregionu předpokládá ustavení pracovních skupin vybavených vysokou 
pravomocí a napojených na významné aktéry regionálního rozvoje, nositele hlavních 
oborových úkolů. Výběr vhodných aktérů regionálního rozvoje bude v kompetenci 
vedoucích pracovních skupin jmenovaných zakladateli ERSN.  
Přeshraniční impulsní centra (GIZ) jsou zakládána na bázi mikroregionů 
v příhraničních oblastech. Jejich činnost spočívá v organizování a koordinaci lokální 
spolupráce s přeshraničními partnery. V oblasti širší spolupráce týkající se regionu 
jižních Čech a Waldviertelu budou spolupracovat se sekretariáty ERSN. 
V rámci euroregionu dochází k propojení odborné (pracovní skupiny) a územní 
struktury ve směru kraj, země → euroregion → mikroregion (GIZ). 

2.5 Cíl: „Koordinace přeshraniční spolupráce“ 
Koordinace přeshraniční spolupráce bude zajišťována na třech úrovních: 

• společenské, která bude zajišťována prostřednictvím osobních kontaktů, 
zprostředkováním nových partnerství (školy, zájmové spolky, zájemci o 
přeshraniční spolupráci), nových nápadů a projektových záměrů  

• odborné, která bude spočívat ve finanční a poradenské podpoře podaných 
projektů vhodných pro optimální rozvoj ERSN, ve výstavbě informační 
platformy všech projektů 

• organizační, kdy každá organizační složka ERSN na své úrovni a odbornosti 
(Generální shromáždění, výbor, sekretariát, GIZ, pracovní skupina) bude 
koordinovat příslušné aktivity a činnosti. 

Tyto tři úrovně koordinace se budou navzájem prolínat. Hlavní koordinační práce 
náleží sekretariátům, za realizaci pracovního programu jsou odpovědné všechny 
složky. 

 
Při naplňování výše uvedených cílů a aktivit pracovního programu budou sladěny zájmy 
všech účastníků přeshraniční spolupráce s vizí společné budoucnosti v Evropské unii. 


