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Pracovní program 2004 – 2006 Euroregionu Silva Nortica (zkráceně ERSN) bude projednán 
Generálním shromážděním ERSN v květnu 2004. Sdružení Jihočeská Silva Nortica a 
Europaplattform pro Waldviertel jeho zpracováním vyjadřují společnou vůli po vyšší kvalitě 
přeshraniční spolupráce v Evropské unii. 
 
Ve svých cílech a úkolech navazuje nový program na předešlý Pracovní program 2003 – 
2004, zaměřený na zahájení činnosti euroregionu, a ve dvouletém období rozvíjí jeho 
dosažené výsledky. Následující dva cíle, které průběžně trvají a jsou platné po celou dobu 
existence euroregionu, nebudou v novém Pracovním programu 2004 – 2006 jmenovitě 
uvedeny. Jedná se o: 
� Cíl: Reprezentace regionu 

� Cíl: Koordinace přeshraniční spolupráce  
 
Cíle a úkoly euroregionu pro další období 2004-2006 
  
� Cíl: Výměna informací 

Výměna informací v rámci euroregionu dosáhla vysokého standardu, který je nutné udržet 
i v příštích letech. Vzájemná informovanost se rozšíří na každé úrovni organizačních 
struktur euroregionu, tj. sekretariátů, pracovních skupin, Výboru a Generálního 
shromáždění. ERSN bude usilovat o provázanost s aktivitami impulsních center. 
 
1. Veřejná informovanost  

Těžiště informovanosti bude přesunuto z výstavby informační platformy ERSN 
(infolisty, letáky, desky a internetové stránky) na otevřenou práci s veřejností. Důraz 
bude kladen na pravidelnou aktualizaci společných internetových stránek, vydávání 
Informačních listů, prezentaci euroregionu v médiích (ORF,  ČT,  rozhlas, noviny, 
regionální média apod.). 
O své činnosti bude euroregion informovat novináře a veřejnost na pravidelných 
tiskových konferencích minimálně 2x ročně. 
 

� Cíl: Strategie rozvoje euroregionu  
Rozšíření EU klade na všechny subjekty přeshraniční spolupráce zvýšené požadavky a 
vyžaduje nové přístupy k plánování společného rozvoje a spolupráce mezi evropskými 
hraničními regiony. V ERSN bude zdůrazněna práce na kvalitních projektech navazujících 
na regionální strategie rozvoje. 
 
1. Důraz na spolupráci s regiony Šumava/Böhmerwald/Mühlviertel  

Vzájemná koordinace úkolů a aktivit bude sladěna s cílem posílení významu našich 
regionů. Spolupráce povede k prosazování společných zájmů a projektů v národních a 
evropských strukturách a programech. 
 



2. Důraz na kvalitní projekty 
Euroregion se zaměří na podněcování, poradenství, sledování a vyhodnocení přínosu 
regionálních projektů realizovaných v souladu se strategií rozvoje ERSN. Podpora ze 
strany euroregionu bude poskytována především projektovým záměrům členů ERSN, 
pracovních skupin a impulsních center. 
Sekretariáty budou správci a administrátory Dispozičního fondu INTERREG IIIA v 
obou částech euroregionu. Jím financované „people-to-people“ projekty budou 
podporovat lokální přeshraniční spolupráci v česko-rakouském příhraničí. 
 

3. Zajištění souladu strategie euroregionu s územními plány rozvoje 
Bude vytvořena společná strategie rozvoje ERSN zohledňující územní plány a 
koncepce rozvoje Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Stane se základem pro 
odbornou činnost pracovních skupin, které ji potvrdí svým programovým prohlášením. 

 
� Cíl: Dostavba struktury  euroregionu 

Euroregion bude pokračovat v zapojení do evropských struktur přeshraniční spolupráce, 
mj. i členstvím v asociaci evropských příhraničních regionů AEBR/AGEG v období 2005-
2006. Euroregion se více zapojí do naplňování Dohody o spolupráci Dolního Rakouska a 
kraje Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského. 
 
1. Vymezení pozice ERSN vůči ostatním aktérům přeshraničního regionálního rozvoje 

Cílem je zakotvení ve vertikálních strukturách, aby se euroregion stal nezbytným 
článkem při propojování místních iniciativ s dotačními místy. V horizontální rovině 
posílí ERSN důvěryhodnost u ostatních aktérů přeshraniční spolupráce.  
Sekretariáty se zaměří na intenzivní spolupráci s impulsními centry a využijí jejich 
zkušeností z lokální spolupráce v prostoru ERSN. 
 

2. Propojení impulsních center a pracovních skupin 
ERSN vytvoří strukturu umožňující komunikaci lokálních impulsních center 
s odbornými pracovními skupinami za aktivní účasti sekretariátů. Tato struktura zajistí 
tok finančních prostředků z EU programů prostřednictvím odborníků na správná 
místa. 
 

Cíle a úkoly pracovního programu se navzájem prolínají. Hlavní koordinační práce náleží 
sekretariátům, za realizaci pracovního programu jsou odpovědné všechny složky euroregionu. 


