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Horní Falc přebírá předsednictvo 

Evropského regionu Dunaj-Vltava 

Včera se v Českých Budějovicích konalo oficiální 

předání předsednictva prezidentovi Krajského 

sněmu  

 

R E G E N S B U R G  /  Č E S K É  

B U D Ě J O V I C E .  Ve čtvrtek Jihočeský kraj v 

Českých Budějovicích oficiálně předal předsednictvo 

Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) 

prezidentovi Krajského sněmu Franzi Löfflerovi. 

Tímto spravuje  Horní Falc po dobu jednoho roku 

záležitosti trinacionálního kooperačního 

společenství. Evropský region Dunaj-Vltava byl 

založen 30.06.2012 v Linci  jako politicky sjednané 

pracovní společenství sedmi českých, bavorských a 

rakouských pohraničních regionů. Jeho cílem je 

soustředit možnosti a potenciály převážně 

venkovsky laděného prostoru mezi čtyřmi 

metropolemi Mnichovem, Norimberkem, Prahou a 
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Vídní a cíleně tak zaujmout pozici v rostoucí 

regionální konkurenci.   Kromě Horní Falce a 

Dolního Bavorska (s okresem Altötting) do ERDV 

náleží i Horní Rakousko a části Dolního Rakouska 

stejně tak jako Plzeňský, Jihočeský kraj a Kraj 

Vysočina.  

Role předsednictva se na základě interních 

ustanovení ročně mezi jednotlivými regiony resp. 

mezi třemi státy střídá. Předsednický region přejímá 

vedoucí roli ve správních grémiích, tzn. v politickém 

prezídiu a v Trilaterálním koordinačním grémiu a 

významnou měrou tak rozhoduje o dalším vývoji 

ERDV. Po Horním Rakousku v roce 2012 a 

Jihočeském kraji v roce minulém náleží statut 

předsednictva jednomu z bavorských regionů. Po 

dohodě hornofalckých a dolnobavorských polických 

představitelů  ERDV, zemským radou Ludwigem  

Lanklem a prezidentem Krajského sněmu Franzem 

Löfflerem bylo již na jednání  prezídia ERDV 

24.10.2013 rozhodnuto  ve prospěch Horní Falce.  

Na závěr včerejší schůze prezídia, která byla 

zároveň i poslední schůzí pod vedením Jižních 

Čech, následovalo slavnostní předání předsednictva 

regionu Horní Falc. Jihočeský náměstek hejtmana 

Antonín Krák poděkoval jménem hejtmana Jiřího 

Zimoly všem členským regionům za dobrou 

spolupráci v uplynulém roce a popřál prezidentovi 

Krajského sněmu na další cestě všechno nejlepší.  

Tento ve svém úvodním projevu zdůraznil působení 

Jihočeského kraje v roce 2013 v rámci celého  
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ERDV a předal Krákovi krabici s hornofalcskými 

regionálními specialitami.  

„Evropským regionem Dunaj-Vltava jsme začali něco 

velkolepého, a toto je třeba i nadále kontinuálně 

rozvíjet. Rok  2014 bude pro Horní Falc rokem 

napínavým, ve kterém se ve společném projektu 

budeme ještě více angažovat. Po cestě, pro kterou 

jsme se společně rozhodli, chceme i nadále 

pokračovat“, řekl prezident Krajského sněmu  Franz 

Löffler.  

K dosažení tohoto cíle je naplánována již celá řada 

opatření. Pod vedením Horní Falce se bude 

Evropský region na podzim 2014 prezentovat v 

Bruselu; cílem je zvýšit povědomí o této společné 

iniciativě i na mezinárodní úrovni. Stejně tak se 

plánuje i velká odborná konference s přibližně 200 

experty ze členských regionů, kteří by společně měli 

vyvinout projekty pro ERDV. Ale i obyvatelé mají být 

cíleně integrováni. Regionální kontaktní pracoviště v 

Regensburgu se v roce 2014 bude prezentovat na 

různých akcích v Horní Falci  a celém ERDV a tím 

vědomě hledat dialog se širokou veřejností. Na konci 

předsednického roku má stát zřetelná přidaná 

hodnota pro celý Evropský region Dunaj-Vltava.  

Projekt je v Bavorsku podporován Státním 

ministerstvem financí, venkovského rozvoje stejně 

tak jako programem Cíl 3 Svobodné Bavorsko – 

Česká republika.  
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Prezident Krajského sněmu Franz Löffler poděkoval 
krajskému radnímu Antonínu Krákovi za dosavadní 
předsednictví Jihočeského kraje a jako dar předal 
vybrané speciality z Horní Falce.   

Společné podání ruky na Evropský 
region: poslanec zemské sněmovny 
Johann Hofbauer (Dolní Rakousko) a 
krajský rada Antonín Krák (Jihočeský 
kraj) pogratulovali prezidentovi 
Krajského sněmu F. Löfflerovi 
k převzetí předsednictví. 

 


