
 

 

Evropa v centru zájmu 

Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava zasedalo pod 
předsednictvím okresu Horní Falc v Řezně 
 

Politické Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava (ERDV) se pod 

vedením prezidenta okresního sněmu Franze Löfflera na svém zasedání 

dne 6. června 2014 v Řezně zabývalo aktuálními projekty a rozhodlo o 

ponechání společné Kanceláře v Linci. 

 

Na zasedání diskutovalo politické grémium pod předsednictvím prezidenta 

okresního sněmu Franze Löfflera o dosavadní obsahové práci sedmi tematických 

znalostních platforem ERDV. Manažerky a manažeři platforem prezentovali 

témata a projekty, na kterých aktuálně pracují. K těmto patří vytvoření 

Kompetenční mapy ERDV, dále ERDV Průvodce vysokých škol, ERDV Soutěž 

středních škol, celoplošná Analýza energetické situace v ERDV, koordinace 

opatření v oblasti profesní orientace, harmonizované plánovaní v dopravní 

infrastrukturě nebo plánování společných opatření v oblasti cykloturismu a 

pivního kulinářství. 

„Znalostní platformy jsou srdcem Evrospkého regionu. Nabízí expertům ze tří 

podílejících se zemí jedinečnou možnost přeshraniční výměny informací a 

zkušeností v jejich odborných oblastech a možnost věnovat se tématům 

budoucnosti, která se týkají všech regionů. Vychází z nich tak přidaná hodnota, 

kterou pro obyvatelstvo očekáváme“, zdůraznil Löffler.  

 

Společná Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava zůstává v Horním 

Rakousku  

 

Jednohlasnému rozhodnutí o zachování fixní společné Kanceláře v Linci 

předcházela evaluace, kterou provedlo Trilaterální koordinační grémium.  

Po založení ERDV jako politického pracovního společenství Horního Rakouska, 

dolnorakouského Most- a Waldviertel, Dolního Bavorska s Altötting, Horní Falce, 

Plzeňského kraje, Jihočeského kraje a Kraje Vysočina v létě 2012, bylo 

dohodnuto zřízení společné Kanceláře. Jako alternativy byly diskutovány 

kancelář rotující spolu s předsednictvím nebo kancelář s fixním místem.  

Volba fixního sídla se po roce operativní činnosti potvrdila jako správná. 

Vzhledem k tomu, že politické předsednictví v Evropském regionu Dunaj-Vltava 



každoročně přechází z regionu na region, ukázala se kontinuální operativní 

podpůrná struktura se stálým personálem jako velmi pozitivní.  

 

Evropský region Dunaj-Vltava jako síť a zdroj impulzů  

 

ERDV je chápán jako síť a zdroj impulzů v přeshraniční spolupráci mezi 

Rakouskem, Českou republikou a Německem/Bavorskem. Spolu s více než 200 

experty z různých oblastí chce ERDV společně tvořit budoucnost tohoto regionu, 

rozšířit nabídku vzdělání díky kooperacím škol a univerzit, stejně jako podporovat 

konkurenceschopnost podniků díky spolupráci politické sféry a státní správy.  

 

 

 

Kontakt a další informace: 

 
Kancelář Evropského regionu Dunaj-Vltava 

Romana Sadravetz 
Tel. +43 732 7720 14843 
Romana.sadravetz@ooe.gv.at 
 
 
 

 

Prezidium Evropského regionu Dunaj-Vltava projednalo v Řezně otázky přeshraniční spolupráce 

(zleva doprava): krajský radní Martin Hyský (Kraj Vysočina), hejtman Jiří Zimola (Jihočeský kraj), 
Barbara Daferner (Dolní Bavorsko), předseda vlády Axel Bartelt (Horní Falc), předseda vlády Heinz 
Grunwald (Dolní Bavorsko), prezident okresního sněmu Franz Löffler (Horní Falc, předsedající 
Evropského regionu), Jan Přibáň (Plzeňský kraj), Helen Mader (Dolní Rakousko) a zemský radní 
Michael Strugl (Horní Rakousko). 
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