
Plzeňský kraj předal předsednictví Dolnímu 

Rakousku 

 

Dne 5. února 2016 se na pozvání Plzeňského kraje sešlo 

v Hrádku u Sušice Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava 

(dále také ERDV). Vrcholní představitelé se seznámili 

s aktuálním stavem projektů připravovaných pro rok 2016. V 

prosinci 2015 vyhlásil ERDV druhé kole středoškolské soutěže s 

názvem „Představ skryté krásy ERDV“. Do 15.04.2016 mohou 

studenti ze všech členských regionů ERDV podat do soutěže své 

příspěvky, ve kterých mají za úkol, prezentovat ERDV jako 

turisticky zajímavou destinaci. 

V rámci projektu „Energy future tour“ se v červenci 2016 vydá 14 

mladých děvčat a chlapců ze všech regionů ERDV na 

desetidenní  cestu po ERDV. Jejich úkolem je, vyhledat 

inovativní možnosti výroby a využití energie a vypracovat v této 

oblasti vizi budoucnosti pro ERDV. V rámci cesty navštíví 

podniky a výzkumné instituce, pohovoří s expertkami a experty, 

zdokumentují výsledky cesty formou filmové dokumentace. Pro 

tyto dva projekty vyčlenil ERDV prostředky v celkovém rozsahu 

18.000 €.   

Jedním z hlavních bodů programu jednání bylo předání 

předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava. Plzeňský kraj 

v loňském roce usiloval o prohlubování partnerství mezi 

členskými regiony a o zvýšení povědomí ERDV v široké 

veřejnosti o existenci. Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo 

Grüner poděkoval všem přítomným za podporu při těchto 

snahách, vyjádřil přání, aby se vzájemné partnerství a 

spolupráce i nadále prohlubovaly.  „Společné problémy musíme 

řešit společnými silami, právě v podpoře regionální spolupráce 

vidím hlavní smysl ERDV.“, uvedl Ivo Grüner.  

Paní Barbara Schwarzová, zemská radní Dolního Rakouska, 

poděkovala Ivu Grünerovi za aktivní přístup Plzeňského kraje při 

plnění předsednické funkce. „Evropský region Dunaj-Vltava stále 

více srůstá, z jednotlivých členských regionů se stali skuteční 

partneři.“, řekla paní Schwarzová.  



Během svého ročního předsednictví ERDV se chce Dolní 

Rakousko zaměřit  na téma "mládež, vzdělávání a energie". 

Kromě projektu "Energy Future Tour¨" a středoškolské soutěže 

bude letošní Den Evropy dne 9. května zcela ve znamení ERDV. 

Mladá univerzita Waldviertel (Junge Uni Waldviertel) v Rakousích 

nad Dyjí (Raabs an der Thaya), která byla dosud realizována 

pouze s českým regionem Vysočina, bude otevřena pro celý 

ERDV.  

Kromě toho bude připravena i nabídka pro experty a expertky. V 

rámci odborné konference ERDV, věnované tématu "vzdělávání" 

by mělo být definováno, že ERDV je regionem vzdělávání a 

potenciál, jaký tento region má.  Dne 21. května se bude konat 

den e-mobility dolnorakouské energetické a ekologické agentury 

eNU v Medlíku (Melk), na který budou pozváni experti a expertky 

z ERDV. 

"Téma Evropské unie a evropské angažovanosti je pro mě 

velkým tématem.", zdůraznila Schwarzová. Dolní Rakousko se 

angažuje například ve Výboru regionů v Bruselu, na 

shromáždění evropských regionů a zasazuje se rovněž o impulsy 

pro další rozvoj Evropy, jako například Evropským fórem 

Wachau, které se letos bude konat ve dnech 11. až 12. června v 

benediktýnském klášteře Göttweig.  

Jak zemská radní zdůraznila, je spolupráce se sousedy důležitá. 

Je pro ní potěšením, že může za Dolní Rakousko převzít 

předsednictví ERDV. 

  


