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Závěrečné prohlášení k 10. Regionální konferenci
Neustadt a.d. Waldnaab 9.-10. května 2011
Regionální kooperace mezi regiony Horní Falcko/Dolní Bavorsko a Plzeňským
krajem se u příležitosti své 10. Regionální konference ohlíží nazpět od roku 2001 na
velmi úspěšnou spolupráci, která překračuje hranice, ve smyslu evropské myšlenky
dobrého sousedství.
Pod záštitou regionální kooperace a jejích grémií se mezi správními orgány, obcemi
a organizacemi v rámci kooperace rozvinula příkladným způsobem partnerská a
důvěryhodná spolupráce mezi Plzeňským krajem a jeho bavorskými sousedy.
Horní Falcko a také část Dolního Bavorska, která hraničí s Plzeňským krajem, jsou
se západními Čechami odedávna těsně spojeny. Staré obchodní cesty jako Zlatá
cesta a nová spojení jako např. dálnice přes Waidhaus vyznačují centrální prostor
pro kooperaci. Překonání následků přerušených vztahů, které trvaly několik desítek
let, se podařilo. Dnes je zhruba 200 km dlouhá společná hranice Bavorska s
Plzeňským krajem ošetřena navždy dohodami o akcích a spojenectvím mezi městy,
které překračují hranice. Všude získaly své místo společné cíle rozvoje a dobré
sousedské vztahy.
Pokud vyjdeme z deklarace o spolupráci z roku 2001 v Plzni, lze jako milníky uvést
obzvláště rezoluci z roku 2002 v Neustadtu a.d.Waldnaab, rozšíření Evropské unie
směrem na východ a vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004, přípravu
a účast na Bavorské zemské výstavě v roce 2007 Bavorsko – Čechy ve Zwieslu,
Schengenskou dohodu, vzdělání a kvalifikaci pro zaměstnání. Hlavní téma 10.
Regionální konference „ Vzdělání jako most“ k tomu poskytlo další signál.
Je navázáno množství partnerství obcí, institucí, spolků a účastníků; a to následně
působí na další propojení. Od první hodiny jsou při tom účastny také euroregiony
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(Euregio Egrensis a Bavorský les – Šumava – Dolní Inn), jimž patří obzvláštní dík
jakožto institucionalizovaným oporám kooperace, která překračuje hranice.
V zastoupení za mnohá společná setkání, výměny zkušeností a za projektové práce
lze zvláště ocenit:
-

iniciativy k výstavbě kolejových cest, popř. zařazení celkové trasy Praha –
Plzeň – Řezno – Landshut – Mnichov do národních a evropských sítí

-

přeložení nákladní dopravy na železnici a posílení kolejí

-

dokončení přímých spojení po silnici

-

příhraniční autobusová doprava

-

technické posílení železniční trati z Plattlingu do Bavorské Rudy
a přímé spojení vlakové dopravy na této trati do Železné Rudy a Klatov, která
má být zajištěna se změnou jízdního řádu 2012/2013

-

síť turistických cest včetně přechodů v národních parcích

-

zajištění a rozvoj potenciálu relevantního pro ochranu přírody

-

záchranářství a ochrana před katastrofami

-

iniciování a doprovod studií pro rozvoj území a životního prostoru

-

pilotní projekt nadhraničního geoinformačního systému a jeho následná
implementace

-

oboustranná setkání primátorů (starostů) pro daná dílčí území

-

přeshraniční hospodářské seskupení a propojení v projektu „My jsme Evropa“

-

vzdělávací a vysokoškolské sítě

-

certifikace češtiny jakožto cizího jazyka na školských úrovních

-

kulturní sítě a kulturní partnerství včetně projektu Plzeň 2015

Na 10. Regionální konferenci mohli přislíbit aktivní účast bavorská evropské
ministryně Emilia Müller a bavorský státní ministr pro vzdělání a kulturu, Dr. Ludwig
Spaenle. To lze považovat za vyvrcholení a také za ocenění aktivit, obzvláště v
zájmu budování pracovního trhu, který překračuje hranice, a jehož cílem je rovněž
zvládnutí jazykového problému.
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Regionální kooperace podporuje dále iniciativy a kroky směřující k výstavbě
dunajsko-vltavského regionu a také Evropskou unií nedávno schválenou dunajskou
strategii pro sousední obyvatele v okolí Dunaje a pro jejich sousedy. Pro Plzeňský
kraj, Horní Falcko a pro příhraniční dolnobavorskou část území je zapotřebí v
budoucnosti nadále budovat spolupráci angažovaně a důvěryhodně pro blaho
obyvatelstva.
U příležitosti brzkého ukončení našeho projektu z Cíle 3, jenž končí s 10. Regionální
konferencí, děkují reprezentanti všem zúčastněným za vykonanou práci k rozvoji
bavorsko-českého příhraničního prostoru, která je orientována do budoucnosti. Je
třeba v tomtéž pokračovat s novým důrazem. Na bázi dosažených výsledků mají být
využity ještě silněji bilaterální kooperační struktury a aspekty obcí.
Po normalizaci vzájemných vztahů na úrovni správy a na hospodářské úrovni a po
otevření pracovního trhu od 1. května 2011 pro zaměstnance jakožto posledního
stupně volných hranic vstupuje kooperační prostor ve středu Evropy do soutěže
evropských regionů.
V tom je třeba spatřovat důležitou základnu pro fungující trh práce, jenž překračuje
hranice a který ale vždycky bude vyžadovat intenzívní bilaterální spolupráci v mnoha
oblastech. Pod heslem „Vzdělání jako most“ byl tento fakt objasněn na 10.
Regionální konferenci.
S počátkem nového dotačního období k 1. červenci 2011 se má regionální
kooperace postavit na nové základy: Pro nový projekt z Cíle 3 „Plzeňský kraj a Horní
Falcko – evropští sousedé“ se finanční zodpovědnost soustředí na Plzeňský kraj a
Horní Falcko, přičemž Plzeňský kraj bude chápán jako vedoucí partner. Příhraniční
dolnobavorská část území bude jako dosud vyzvána k tomu, aby spolupůsobila v
partnersky nově obsazených pracovních skupinách a aby zastupovala svoje zájmy.
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Za účelem prohloubení hospodářské, demografické a komunální spolupráce se
sjednává zřízení bavorsko-českého registru, který má otevřít nové možnosti
kooperace mezi do této doby nezúčastněnými partnery a obzvlášť má zasáhnout
obce a organizace, které jsou zainteresovány na přeshraničním partnerství. Při tom
mají odborně fundované gesční skupiny dávat impuls regionální kooperaci a
současně mají spolupracovat. Mezi těmito skupinami bude vedle pracovních skupin
pro cestovní ruch, kulturu, dopravu, zemědělství a obnovu venkova, ochranu
životního prostředí, hospodářství, územní plánování, školství, zdravotnictví a ochranu
před katastrofami nově založena také skupina pro komunální spolupráci.
Jako konkrétní projekt do budoucnosti má posílení železničního spojení Praha –
Plzeň – Řezno – Landshut – Mnichov jakožto část trasy evropské železniční sítě
(TEN-V) z Varšavy/Wroclawi

přes Prahu do Mnichova značnou prioritu. Pro

dosažení politické podpory ze strany určujících nositelů rozhodnutí, sjednává se
spolupráce, aby se dosáhlo nového posouzení této investice prvořadého významu s
cílem zahrnout ji do konkrétních investičních programů.
S podporou výsledků porad pracovních skupin se považuje za cíl vytvoření jednoho
regionu se stejným zaměřením v oblasti vědy a hospodářství vedoucí k intenzivnímu
vývoji orientovanému do budoucnosti. Silní partneři z oblasti vzdělání, vysokých škol
a hospodářství a intenzivní propojení v územně vytvořeném prostoru mezi
metropolemi mají sloužit jako důležitá základna pro další sblížení.
V Neustadtu a.d.Waldnaab, dne 10. května 2011

Brigitta Brunner

Milan Chovanec

prezidentka vlády Horního Falcka

hejtman Plzeňského kraje

