Úspěšný rok Evropského regionu Dunaj – Vltava
Okres Horní Falc předal předsednictví Evropského regionu
Plzeňskému kraji
Po úspěšném roce předal 3. února 2015 prezident okresního sněmu Franz Löffler předsednictví
Evropského regionu Dunaj – Vltava Ivo Grünerovi, náměstkovi hejtmana Plzeňského kraje. Tento
slavnostní akt se odehrál během zasedání politického Prezídia v Řeznu (Regensburg) a ukončil tak
dvanáct měsíců trvající předsednictví Horní Falce tomuto trilaterálnímu pracovnímu sdružení.
„V průběhu uplynulého roku jsme našimi aktivitami vytvořili významnou přidanou hodnotu
Evropského regionu a nastavili hlavní směry, na kterých nyní může Plzeňský kraj dále pracovat“,
shrnul Löffler úspěchy uplynulých měsíců. Jako příklady uvedl jednohlasné usnesení k budoucímu
financování Evropského regionu, mezinárodní konferenci, věnovanou tématům, která jsou pro
budoucnost důležitá a které se v Amberku (Amberg) zúčastnilo 150 účastníků a ukončení několika
hlavních projektů, připravených znalostními platformami.
Jeden z těchto projektů představil na zasedání Otmar Schlager z dolnorakouské Regionální
energetické agentury. „Analýza systémů energetiky“ nabízí vůbec poprvé celkový přehled o výrobě a
spotřebě energií v území Evropského regionu. Tato analýza se má stát základem pro budoucí
projekty v oblasti přeshraničního rozvoje energií z obnovitelných zdrojů. Podle Schlagera si lze
představit projekty v oblasti sanací budov, pomocí kterých lze dosáhnout výrazných úspor při
spotřebě energií. Jak z analýzy vyplynulo, má Evropský region Dunaj – Vltava potenciál k tomu, aby
se stal vzorovým energetickým regionem v Evropě.
Za mimořádný úspěch svého předsednictví Löffler kromě toho považuje, že se 11. března poprvé
sejdou vysoce postavení zástupci ministerstev dopravy České republiky, Německa a Rakouska na
trilaterální dopravní konferenci v Brodě nad Lesy (Furth im Wald). Cílem tohoto setkání je upozornit
příslušné kompetentní osoby v Praze, Berlíně a ve Vídni na nutnost dalšího rozvoje přeshraničních
dopravních spojení a zahrnutí těchto záměrů mezi projekty, sledované příslušnými ministerstvy.
Političtí zástupci Evropského regionu se shodli na tom, že toto setkání bude mít mimořádný význam.
Na závěr zasedání poděkoval Ivo Grüner Franzi Löfflerovi za vykonanou práci a ujistil, že tyto
aktivity budou za předsednictví Plzeňského kraje pokračovat. „Laťka je nastavená vysoko, i nadále
stavíme na intenzivní a plodné spolupráci regionů,“ prohlásil Grüner. Plzeňský kraj přejímá
předsednictví Evropského regionu Dunaj – Vltava v roce, kdy se stal evropským hlavním městem
kultury. V této souvislosti připravil celou řadu akcí, pomocí kterých by chtěl cíleně oslovovat

obyvatelstvo Evropského regionu. Grüner se však chce v roce 2015 více prezentovat i v Bruselu,
aby tak podtrhl evropský rozměr regionu Dunaj – Vltava.
Ve statutu Evropského regionu je zakotveno, že v předsednictví se v ročním intervalu střídá všech
sedm regionů případně tři členské země. Všechny regiony se tak mohou stejnou měrou podílet na
utváření tohoto kooperačního sdružení. Předsedající region přitom přebírá i řídící funkce v
jednotlivých grémiích, tedy v politickém Prezidiu, v Trilaterálním koordinačním grémiu a přijímá
rozhodnutí o dalším postupu.

Stiskem ruky zpečetili prezident okresního sněmu Franz Löffler a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ivo
Grüner předání předsednictví Plzeňskému kraji.
Na obr. zleva doprava: Dr. Günther Knötig (spolková země Horního Rakouska), Dr. Jürgen Weber (vláda Dolního
Bavorska), Dr. Olaf Heinrich (okres Dolního Bavorska), Mag. Barbara Schwarzová (spolková země Dolního Rakouska),
Franz Löffler (okres Horní Falc), Ivo Grüner (Plzeňský kraj), RNDr. Iveta Fryšová (Kraj Vysočina), Mgr. Jiří Zimola
(Jihočeský kraj), Franz Meier (Region Dolního Bavorska), Dr. Axel Bartelt (vláda Horní Falce).
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