
Evropský region Dunaj-Vltava

Regiony Horní Rakousy, Moštová a Lesní čtvrť, Dolní Ba-
vorsko, Horní Falcko, Jižní Čechy, Plzeň a Vysočina a okres
Altötting mají celkovou rozlohu 60 000 km².
Šest milionů lidí, kteří zde žijí, vytvoří hrubý národní
produkt v hodnotě 25.808 eur na hlavu, částku, která
daleko přesahuje průměr EU. Tyto regiony si společně
jako Evropský region Dunaj-Vltava (ERDV) chtějí

zajistit nejlepší pozici v rámci Evropy. ERDV má vytvořit
základy pro intenzivní trojstrannou spolupráci v oblas-
tech hospodářského vývoje, výzkumu, vědy, technologie
a inovací, turismu, vzdělávání a dosahování kvalifikace,
sociálních a zdravotních služeb, pracovního trhu, mobility
a regionálního plánování.

6 milionů lidí na ploše 60 000 km²
ve 3 státech

Bavorsko: Dolní Bavorsko, Horní Falcko,
Altötting (Horní Bavorsko)

Rakousko: Horní Rakousy,
Moštová čtvrť a Lesní čtvrť
(Dolní Rakousy)

Čechy: plzeňský region,
jihočeský region
region Vysočina

2 jazyky
1 společný region

Chceme
• společně vyvíjet a budovat

budoucnost našeho regionu,
• společně zachovat a posilovat

neporušený životní, přírodní i kulturní prostor,
• spoluprací univerzit a škol

vybudovat výzkumné a vzdělávací
možnosti,

• spoluprací podniků vytvořit
zajímavá pracovní místa,

• podporovat konkurenceschopné
podniky spoluprací politiky
se správami



Podporováno Evropskou unií prostředky
z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF (EÚS/cíl 3/INTERREG IV)

www.europaregion-donau-moldau.at

Úspěšně přes hranice a dále!
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Úspěšné projekty
Jaké využití přeshraniční spolupráce pro jednotlivé
regiony může mít, ukáží projekty z programů podpory
EU pro územní spolupráci.

„Donausteig“ je naučná stezka vytvořená propagační
asociací Dunaj Horní Rakousy a okresem Passau s obce-
mi Kellberg-Thyrnau, Obernzell a Untergriesbach, která
prochází 4 bavorskými a 36 hornorakouskými obcemi a
nabízí přitažlivou infrastrukturu cest.
Informace na adrese www.donausteig.com

Impulz Bavaria-Bohemia je projekt týkající se
hospodářského vývoje příhraničního regionu okresů
Cham, Domažlice a Klatovy. Realizovaný je společností
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Společnost na
podporu hospodářství s.r.o.) v okrese Cham a obchodní
komorou v Klatovech. Cílem je nalézt nejdůležitější body
rozvoje a vybudovat podnikatelské vztahy.

Muzeum Fotoatelier Seidel Muzeum v Českém
Krumlově ukazuje odkaz fotografů Šumavy Josefa a
Františka Seidelů, kteří dokumentují život v česko-ně-
mecko-rakouském příhraničí od roku 1888 do roku 1952.
Nositelem projektu je rozvojový fond Českého Krumlova
a jeho realizace byla prováděna ve spolupráci s mnoha
hornorakouskými a bavorskými partnery, včetně EU.

Obnovitelné energie U projektu„Energetická
účinnost, obnovitelné energetické zdroje a udržitelný
rozvoj v jižních Čechách a Hornorakousku“ se partnery
projektu staly Energetické centrum České Budějovice a
hornorakouská asociace na úsporu energie. Instituce si
chtějí přes hranice vyměňovat know-how a zasadit se o
lepší využívání obnovitelných energetických zdrojů.

Cesta k evropskému regionu Dunaj-Vltava

> Stanovení dosažitelných cílů a témat pro
rozvoj evropského regionu Dunaj-Vltava
do konce roku 2011.

> Zřízení úzkých a účinných
rozvojových organizací pro evropský region
Dunaj-Vltava v roce 2012.

> Neustálá realizace přeshraničních
projektů pro posilování regionálního životního a
hospodářského prostoru.

Land Oberösterreich
Bahnhofplatz 1
A - 4021 Linz
Günther Knötig
guenther.knoetig@ooe.gv.at

Jihočeský kraj - Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
CZ - 370 76 České Budějovice
Vladimíra Pavlová
pavlova@kraj-jihocesky.cz

EUREGIO Bayerischer Wald -
Böhmerwald - Unterer Inn
Schlosssteig 1
D - 94078 Freyung
Kaspar Sammer
info@euregio-bayern.de

Grenzenlose
Zukunft³

Plzeňský kraj
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
CZ - 306 13 Plzeň
Jan Přibáň
jan.priban@plzensky-kraj.cz

Land Niederösterreich
Landhausplatz 1
A - 3109 St. Pölten
Simon Ortner
simon.ortner@noel.gv.at

Bezirk Oberpfalz
Ludwig-Thoma-Straße 14
D - 93051 Regensburg
Hermann Krauß
hermann.krauss@bezirk-
oberpfalz.de

Kontakt A / D / CZ

budoucnost
bez hranic³

borderless
future³


