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Společné hranice nás sbližují! 
Den evropské spolupráce v našem programovém území 
 
 
 
 
Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
 
dne 21. září se poprvé po celé Evropě slavil Den 
evropské spolupráce, také v našem programo-
vém území se konaly různé přeshraniční aktivity. 
Jak jednotlivá setkání probíhala, se dočtete na 
následujících stranách. Veskrze pozitivní byly 
ohlasy z řad hostů, do akce zapojených projektů, 
programových partnerů i veřejnosti na zdařilý 
průběh této akce. Fotografie z míst, kde v našem 
programovém území Den evropské spolupráce 
probíhal, by Vám měly přiblížit výjimečnou atmo-
sféru tohoto dne.  
 

Hlavním nositelem všech akcí našeho Programu 
byl jihočeský region. Na tuto skutečnost příhodně 
v newslettru navazuje rubrika Naše kraje a země 
se představují…, tentokrát věnována právě jižním 
Čechám, které nám přiblíží kolegové 
z Regionálního subjektu pro Jihočeský kraj - a to 
nejen z pohledu česko-rakouské přeshraniční 
spolupráce. 
  
Přejeme Vám zajímavé čtení! 
 
Vaše JTS 
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Den evropské spolupráce 

 
Přeshraniční spolupráce v centru pozornosti Evropy 

 

Myšlenka vzniku Dne evropské spolupráce 
 
Všechno to začalo před více než 20 lety a od té doby udělala spolupráce v Evropě velký krok kupředu. 
Z hranic se staly mosty a jako sousedé jsme si stále blíže. Společně hledáme řešení pro naše problémy 
a sdílíme přes hranice své zkušenosti. Nyní nastal čas společně slavit! 
 

  
 
S rostoucím zájmem o Evropskou územní spolupráci v celé Evropě roste také potřeba tuto iniciativu jako celek náležitě 
ocenit a propagovat, neboť od začátku devadesátých let bylo ze strany EU kofinancováno již více jak 20 000 přeshranič-
ních projektů, především v oblastech jako životní prostředí, cestovní ruch, vzdělávání, pracovní trh a přeshraniční mobili-
ta. Program INTERACT spolu s dalšími 72 programy přeshraniční spolupráce rozběhl za účelem propagace Evropské 
územní spolupráce pilotní akci. Cílem je přiblížit úspěšné projekty široké veřejnosti. Více než rok dlouhé přípravy vyústily 
v uspořádání Dne evropské spolupráce, který se konal letos 21. září. Díky koordinaci Programu INTERACT mohly nejen 
programy Evropské územní spolupráce, ale i externí programy spolupráce (Nástroj předvstupní pomoci a Evropský sou-
sedský a partnerský instrument) prezentovat v rámci Dne evropské spolupráce výsledky své práce a také jejich úspěšné 
přeshraniční projekty. Akci podpořila Evropská komise i Evropský parlament. 
 
Na internetových stránkách Dne evropské spolupráce www.ecday.eu jsou představeny zajímavé projekty přeshraniční 
spolupráce z mnoha evropských hranic. Zde naleznete také interaktivní mapu Evropy, která ukazuje místa konání akcí 
pro veřejnost, jež probíhaly v týdnu od 17. do 23. září 2012. Pořádání takového množství různorodých akcí po celé Ev-
ropě ukázalo pestrost Evropské územní spolupráce.  
 
Náš program se na přípravě Dne evropské spolupráce aktivně podílel, a to i na celoevropské úrovni. Řídící orgán, české 
Ministerstvo pro místní rozvoj, regionální subjekty, Společný technický sekretariát jakož i další v Programu zainteresova-
né subjekty byly na oslavách v regionech taktéž zastoupeny. Společně s několika vybranými projekty podpořenými 
z našeho Programu jsme pořádali akce pro místní regionální publikum v jižních Čechách a v Dolním Rakousku. Vybrané 
projekty realizované ve Vídni naopak vzbudily zájem u prominentních hostů z Bruselu: Eurokomisař pro regionální politi-
ku Johannes Hahn se 21. září ve vídeňském Museumsquartieru účastnil tiskové konference ke Dni evropské spolupráce a 
seznámil se zde s prezentací několika projektů podpořených z našeho Programu. Jak tento den na různých místech 
probíhal, se dozvíte na následujících stranách! 
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Eurokomisař pro regionální politiku Hahn slavil Den evropské spolupráce ve Vídni. 
 
Tisková konference za účasti významných hostů, před-
stavení projektů, „Meet & Greet“ nositelů projektů, zá-
stupců Programu a komisaře Hahna, to vše bylo součástí 
oslav Dne evropské spolupráce ve vídeňském Museum-
squartieru. Nejdiskutovanějším obsahem tiskové konfe-
rence bylo životní prostředí, jako ústřední téma přeshra-
niční a nadnárodní spolupráce. Ve svém prohlášení proje-
vil komisař Hahn nadšení z projektů EÚS prezentovaných 
vídeňskou radní pro oblast životního prostředí, paní Ulli 
Sima. Tyto projekty jasně ukazují potenciál přeshraniční 
spolupráce. Hahn dále upozornil na skutečnost, že životní 
prostředí se stává jádrem a výchozím bodem dvou mak-
roregionálních strategií: Strategie pro region Baltského 
moře a Podunajské strategie. V popředí přitom stál spo-
lečný zájem sousedních zemí na společném řešení pro-
blémů. Programy EÚS přirozeně zahrnují více než jen tuto 
jednu oblast a význam územní spolupráce v Evropě bude 
dle slov komisaře Hahna stoupat. Proto má také dojít v 
příštím programovacím období k navýšení prostředků pro 
programy EÚS o cca 30% na 11,7 mld. EUR. 
 

 
 
Celkem pět projektů z Programu EÚS 
AT-CZ, kde je vídeňský partner vedou-
cím partnerem projektu, bylo součástí 
hojně navštívené prezentace přeshranič-
ních projektů. 

 
Akce a setkání na česko-rakouské hranici 
 
V programovém území Programu Evropské 
územní spolupráce Rakousko – Česká republika 
2007-2013 se uskutečnilo pět dílčích akcí. Dvě 
z nich proběhly na území Jihočeského kraje – a 
vytvořily zároveň i nezvyklý rámec pro letošní 
Výroční konferenci našeho Programu - tři 

v Dolním Rakousku. Místa konání oslav Dne ev-
ropské spolupráce můžete vidět na mapce níže. 
Fotografie z akcí na jihu Čech jsou k zhlédnutí na 
http://www.panoramio.com/user/7178402?com
ment_page=1&photo_page=1. 

 

 
  

 

3) Přeshraniční dostupnost 
Raabs an der Thaya 

5) Mezikulturní vzdělávání 
Laa an der Thaya 

4) Kulturní identity 
Rakousko - Česká 
republika 
Raabs an der 
Thaya 

2) Via Verde: 
společný přeshraniční 
cyklovýlet 
Horní Stropnice

1) Společné 
přeshraniční cvičení 
vodních záchranářů 
Dolní Vltavice 
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1) Společné přeshraniční cvičení vodních záchranářů 
 

Předvedení společné vodní záchranné akce českých a rakouských vodních záchranářů na Lipně. 
 
Rozvoj turistického ruchu na obou stranách hranice v okolí Li-
penské nádrže s sebou nese celou řadou rizikových aktivit, pro-
to je třeba zajistit bezpečnost turistů i obyvatel regionu. Vodní 
záchranná služba v jižních Čechách a v Horním Rakousku se o 
to společně snaží už mnoho let. Aby však záchranáři mohli na-
dále dohlížet na bezpečnost Lipna, potřebují k tomu adekvátní 
zázemí. Projekt „Společné aktivity Vodní záchranné služby Čes-
kého červeného kříže a Horního Rakouska“ podpořený z našeho 
Programu si proto stanovil za cíl vytvořit vhodné podmínky ke 
stálému dohledu v oblasti. Vybudování Česko-rakouského výcvi-
kového střediska a základny vodní záchranné služby v Dolní 
Vltavici, společná cvičení, semináře a specializované kurzy a 
dále také výcvik a vzdělávání odborníků i veřejnosti jsou hlav-
ními cíly tohoto projektu. 
 

 
 
Během Dne evropské spolupráce čeští i rakouští záchranáři 
předvedli své dovednosti při různých záchranářských činnos-
tech. Jak nám potvrdil vedoucí týmu českých záchranářů, pan 
Bukáček: „Připravenost, kooperace a dobrá komunikace 
s rakouským týmem je pro záchranu životů na Lipně nezbytná. 
Nedávno se nám to potvrdilo v praxi při záchraně německého 
turisty z převráceného katamaránu“. Lepší vybavení a podmínky 
i užší spolupráce mezi českými a rakouskými záchranáři do bu-
doucna snad ještě více posílí bezpečnost při sportovních a vol-
nočasových aktivitách na Lipenské nádrži a zamezí utonutím, ke 
kterým v minulých letech bohužel docházelo v průměru dvakrát 
až třikrát za rok. TV reportáž: 
www.jihoceskatelevize.cz/videoarchiv; 27.9.2012, čas 17:03. 
 
 

 
 
Adélo, chtěli bychom se Vás ze-
ptat, jak se člověk dostane k této 
profesi, lépe řečeno náročnému 
koníčku, neboť jak nám bylo 
řečeno vedoucím týmu, panem 
Bukáčkem, všichni záchranáři 
zde slouží ve svém volném čase, 
o dovolených nebo víkendech? 
Ano je to tak, každý z nás má svoje 
zaměstnání popř. ještě studuje (já 
jsem např. civilní profesí grafik) a 
služby zde na základně vykonáváme 
ve svém volném čase, tzn. i o víken-
dech nebo o dovolené. K vodní zá-
chranné službě jsem se dostala díky 
plavání, kterému jsem se od malička 
věnovala, a následně pak díky  zá-
chranářskému sportu.   
Jak nám sdělil pak Bukáček, jeho 
největším vytížením je 
v současné době administrativa. 
Co nejvíce zaměstnává ostatní 
členy týmu, když zrovna nikoho 
nezachraňujete? 
No, nuda tu rozhodně není. Pan 
Bukáček jako bývalý výsadkář se 
zkušenostmi z Bosny či Kosova si i 
v období relativního klidu na hladině 
dokáže vymyslet v rámci přípravy 
různá překvapení, naposled si na nás 
nachystal kurz přežití ve volné příro-
dě. Ale většinou máme o zábavu 
pořád postaráno, protože neukázně-
ných turistů a nedostatečně vybave-
ných rybářů, často posilněných i 
alkoholem, je tu stále dost. 
Děkujeme za rozhovor a přejeme 
hodně úspěchů ve službě i mimo 
ni! 

Adéla Černá, 
členka Vodní 
záchranné služby, 
Dolní Vltavice
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2) Via Verde: společný přeshraniční cyklovýlet 
 
33 km dlouhý výlet na kolech po přeshraniční cyklistické stezce Via Verde s několika zastávkami na 
zajímavých místech

Via Verde, projekt spolupráce tří rakouských a českých 
obcí, si klade za cíl tematicky propojit turistické aktivity 
regionu a vytvořit tak jeden společný produkt. Via Verde 
je také názvem pro nový přeshraniční cykloturistický 
okruh vedoucí půvabnou, téměř nedotčenou krajinou. 
Četné zastávky podél této multifunkční cesty zážitků 
spojuje pojem Hranice. 
 
Hranice neexistují pouze fyzicky, ale také v hlavách lidí. 
Odhalení těchto a jiných hranic je úkolem zastávek a 
instalací zřízených podél cesty. Via Verde má pozvat 
návštěvníky z obou stran hranice ke sportovní aktivitě a 
zamyšlení. Dobře značená a odpočívadly vybavená cesta 
má kromě toho poukázat na regionální nabídku pro 
volný čas a také poskytnout důležité informace návštěv-
níkům regionu. Projekt má velký význam i pro místní 
obyvatele, kteří často pocházejí ze zaniklých obcí zde v 
pohraničí. 
http://www.viaverde.co.at 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Účastníci Dne evropské spo-
lupráce měli možnost si část 
této nové cyklotrasy sami 
projet na kole, a to z Horní 
Stropnice do vesničky Moor-
bad Harbach, mezi nimi i 
náměstek ministra pro místní 
rozvoj Michal Janeba a sta-
rostka a starosta obou part-
nerských obcí, paní Margit 
Göll a pan Václav Kučera. V 
Moorbad Harbachu všechny 
cyklisty uvítala dolnorakouská 
zemská radní, paní Barbara 
Schwarz, která zde Den ev-
ropské spolupráce, po ná-
vštěvě několika dalších zdaři-
lých akcí v Dolním Rakousku, 
úspěšně zakončila. 
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3) Přeshraniční dostupnost 
 
Autobusová linka mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou propaguje a zviditelňuje česko-
rakouskou přeshraniční spolupráci. 

 

Cestovní ruch a Doprava jsou důležitými hospo-
dářskými faktory a přispívají k prosperitě regio-
nů. Ke zlepšení přeshraniční dostupnosti pro-

středky hromadné dopravy a turistickému ožive-
ní regionu byl v rámci EÚS nastartován pilotní 
projekt „Erreichbarkeit verbindet“, kde byla zří-
zena pravidelná autobusová linka mezi regionem 
Waldviertel a Krajem Vysočina. V současné době 
tato linka jezdí o víkendech i pátcích mezi městy 
Raabs an der Thaya a Telčí. V Den evropské 
spolupráce proběhla během jízdy z Raabsu do 
Slavonic tisková konference s dolnorakouskou 
zemskou radní paní Barbarou Schwarz, která 
zdůraznila význam přeshraniční spolupráce mezi 
Dolním Rakouskem a Českou republikou, jakož i 
silnou podporu podobným pilotním projektům, 
které jsou pro obyvatele příhraničních regionů 
zvláště důležité. 

 
 
4) Kulturní identity Rakousko – Česká republika 
 
Studenti a starší lidé budou v mezigeneračních dialozích diskutovat o perspektivách jejich kulturních 
identit. 

V městečku Raabs an der Thaya se v rámci pro-
jektu „Kulturní krajiny a identity podél česko-
rakouských hranic“ setkali žáci z Rakouska a 
České republiky, aby spolu s pamětníky diskuto-
vali o společné česko-rakouské historii. V pra-
covních skupinách byla pod heslem „Den na hra-
nici“ jednotlivými týmy zpracovávána témata 
jako např. odsun, železná opona nebo všední 
den v Československu. Zemská radní Barbara 
Schwarz, jakož i zástupci měst a regionů se dis-
kuzí sami přímo účastnili a mohli tak nahlédnout 
do zajímavé práce na projektu. Této akce byla 
přítomna téměř jedna stovka účastníků. 
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5) Mezikulturní vzdělávání 
 
Děti ve školce se učí česky a německy a předvádí své jazykové znalosti. 

 
 
Dva na sebe navazující projekty „Interkulturní 
vzdělávání dětí a dospělých“ und „Interkulturní 
vzdělávání dětí, žáků a pedagogů“ dokládají 

úspěch myšlenky jazykového vzdělávání ve škol-
kách. Děti v mateřských školách v Rakousku a 
Česku se učí přiměřeně svému věku a formou 
hry česky nebo německy přímo s pedagogy, rodi-
lými mluvčími. Během Dne evropské spolupráce 
představily děti v mateřské škole v Laa an der 
Thaya své jazykové znalosti, a to za přítomnosti 
jak zemské radní Barbary Schwarz, tak i předsta-
vitelů obcí a regionů. Děti si hrály, zpívaly, tanči-
ly a přitom předvedly, jak dobře již začlenily 
češtinu do svého běžného dne ve školce. 

 
 
 
 

 

SSSpppooollleeečččnnnýýý   tttýýýmmm   PPPrrrooogggrrraaammmuuu   EEEÚÚÚSSS   AAATTT---CCCZZZ ddděěěkkkuuujjjeee vvvšššeeemmm ooorrrgggaaannniiizzzááátttooorrrůůůmmm,,, hhhooossstttůůůmmm   aaa   úúúčččaaassstttnnníííkkkůůůmmm 
zzzaaa   úúússspppěěěšššnnnýýý   ppprrrůůůbbběěěhhh   DDDnnneee   eeevvvrrrooopppssskkkééé   ssspppooollluuuppprrráááccceee   vvv   nnnaaašššeeemmm   ppprrrooogggrrraaammmooovvvééémmm   úúúzzzeeemmmííí!!!    
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Naše kraje a země se představují… 
 

 
 
 
Jihočeský kraj – 
region v srdci Evropy 

 

Jihočeský kraj leží při jižní hranici České republiky s Rakouskem (Horní a Dolní Rakousko) a Spolkovou 
republikou Německo (Svobodný stát Bavorsko). Má rozlohu 10 057,3 km2, což je 12,8 % rozlohy Čes-
ké republiky, nejnižší hustotu obyvatel v ČR a patří v rámci České republiky mezi málo urbanizovaná 
území. Charakter Jihočeského kraje je ovlivněn historickými souvislostmi, které se projevily v sídelní 
struktuře, zejména pak velkým počtem malých obcí.  

Jižní Čechy jsou odjakživa synonymem krásné krajiny plné rybníků, borových lesů a kvetoucích luk, 
mezi nimiž se harmonicky rozprostírají malebná města s bohatou historií a živou současností, vzácné 
sakrální památky, hrady, zámky a osobitá lidová architektura. Druhou tvář jižních Čech představuje 
lidmi téměř nedotčená horská oblast Šumavy, Novohradských hor a Blanského lesa. Tyto přirozené 
dispozice vedly k tomu, že je Jihočeský kraj velmi častým cílem turistů a cestovní ruch tvoří důležité a 
stále se rozvíjející ekonomické odvětví.  

Obecně je jihočeská ekonomika do značné míry založena na využívání místních surovinových zdrojů, 
což podmiňuje rozvoj dřevařského, papírenského, sklářského a keramického průmyslu a průmyslu 
stavebních hmot. Výrazně se prosadil také potravinářský průmysl zpracovávající produkty místního 
zemědělství – pivovarnictví, mlékárenský a masný průmysl. Jihočeský kraj se se svou ekonomickou 
vyspělostí, měřenou HDP na obyvatele, řadí mezi průměrné regiony ČR, míra nezaměstnanosti je však 
dlouhodobě nižší. Celý region je dlouhodobě vnímán především jako zemědělská oblast s rozvinutým 
rybníkářstvím a lesnictvím. Je zde nejvyšší podíl vodních ploch v ČR, díky čemuž se stalo fenoménem 
rybářství, které má v jižních Čechách staletou tradici. 

V regionu působí řada vzdělávacích a výzkumných instituci, z nichž nejvýznamnější je Jihočeská uni-
verzita v Českých Budějovicích, a dále jsou zde umístěna také výzkumná pracoviště Akademie věd ČR. 
Na kontinuální rozvoj vzdělávání a podporu výzkumu a inovací klade Jihočeský kraj velký důraz a těm-
to oblastem je věnována velká pozornost i v rámci grantových programů financovaných z rozpočtu 
kraje. 

Jedním z přetrvávajících problémů Jihočeského kraje je vybavenost infrastrukturou, která se postupně 
zlepšuje, přesto je ale její úroveň a kvalita v rámci Evropy spíše na podprůměrné úrovni. Stále není 
dosaženo plného využití relativně výhodné dopravní polohy kraje. K důležitým rozvojovým investicím v 
oblasti silniční infrastruktury patří výstavba dálnice D3 a na ni navazující rychlostní komunikace R3 
směrem do Rakouska a výstavba rychlostní komunikace R4, postupné zlepšování parametrů stávají-
cích silnic I., II. a III. třídy, včetně přeložek a obchvatů měst a obcí. Především výstavba dálnice a 
rychlostní komunikace D3/R3 a modernizace IV. tranzitního železničního koridoru by umožnily plné 
fungování mezinárodně významné rozvojové osy ve směru sever-jih. 

Stav životního prostředí je v jižních Čechách velmi dobrý, k čemuž přispívá velké množství chráněných 
území v čele s Národním parkem Šumava. Celý region patří k ekologicky nejčistším oblastem Evropy. 
Vzhledem k rozsáhlým povodním v roce 2002 a 2006 je třeba řešit ochranu před povodněmi prostřed-
nictvím účinnějších protipovodňových opatření a podporou krizového managementu.  
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Jihočeský kraj spolu s Plzeňským krajem tvoří region soudržnosti NUTS II Jihozápad, který realizuje 
Regionální operační program pro období 2007–2013 v rámci evropského Cíle 1. V tomto operačním 
programu mají jižní Čechy v současné době na projekty smluvně navázáno cca 7,2 miliardy Kč 
z evropských fondů. Jihočeský kraj úspěšně čerpá evropské dotace také z dalších národních operač-
ních programů v rámci Cíle 1, např. z OP Životní prostředí nebo OP Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.  

Zásadní význam pro další rozvoj Jihočeského kraje mají intenzivní přeshraniční vztahy s Horním a Dol-
ním Rakouskem a Dolním Bavorskem. Intenzivní spolupráce na česko-rakouské a česko-bavorské hra-
nici se rozvíjí především ve stávajících programech přeshraniční spolupráce v rámci evropského Cíle 3. 
S Plzeňským a Karlovarským krajem spolupracuje Jihočeský kraj v operačním programu Cíl 3 Česká 
republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, z něhož byla jihočeským projektovým partnerům 
doposud schválena podpora ve výši cca 13 mil. EUR na celkem 57 projektů. V česko-rakouském pro-
gramu přeshraniční spolupráce bylo od začátku programu schváleno 92 projektů s partnery 
z Jihočeského kraje (včetně Fondu malých projektů) se schválenou podporou cca 25,6 mil. EUR. 
Z českých krajů tak vykazuje Jihočeský kraj v rámci česko-rakouského programu nejvyšší čerpání, 
přičemž největší zájem je zde o projekty v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání.  

 
Lipno 

V budoucím programovacím období 2014-2020 by chtěl Jihočeský kraj v úspěšné přeshraniční spolu-
práci dále pokračovat, a to jak v rámci budoucích přeshraničních programů, tak i prostřednictvím euro-
regionů působících na území kraje – Euroregionu Silva Nortica a Euroregionu Šumava – a také pro-
střednictvím nově založeného Evropského regionu Dunaj-Vltava, který zahrnuje území od Plzeňského 
kraje až po Mostviertel v Dolním Rakousku. Kraj se tak chce etablovat jako významný hráč na poli 
evropského regionálního rozvoje.  

Mimo zastoupení přímo v Bruselu má Jihočeský kraj navázány zahraniční vztahy se švýcarským kanto-
nem Bern, Košickým samosprávným krajem, francouzskou Bretaní a působí i v různých mezinárodních 
organizacích a sdruženích.  
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