ZÁPIS
z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ
Místo: Zasedací místnost OÚ Modrava
Datum a čas: 18. 11. 2015, 11:00 – 13:00 hod.
Přítomni: Hasenöhrl, Dolejší, Křovina, Vítovcová, Vostradovský, Hrazánková,
Schubert, Málek, Svoboda, Tachovský
Program:

Zahájení
Přeshraniční spolupráce
Různé
Závěr

Přeshraniční spolupráce
 Info koordinátora o přípravě projektů a o průběhu spolupráce s bavorským
partnerem (ILE Nationalpark Gemeinden dále NPG).
 Projekt Putování srdcem Evropy:
MŠZ a ILE NPG připravují společný projekt s názvem Putování srdcem
Evropy. Jedná se o balíček jednotlivých projektů, které tvoří jeden celek. Na
tento celek bude podána společná žádost o spolufinancování z Programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS
2014 – 2020.
Popis projektu:
Projekt řeší udržitelný rozvoj území při zachování ekologického přístupu
k přírodním a kulturním zdrojům. Zároveň bude zvýšena atraktivita území, jeho
využívání člověkem a zvýšena jeho životní hodnota a to pomocí přeshraničních
koordinovaných aktivit.
Projekt celkově přispěje ke sblížení Čechů a Bavorů. Dojde k odbourání
fyzických překážek – obnovení historických příhraničních stezek a i k postupnému
odbourávání jazykové bariéry.
Projekt zejména řeší zvýšení atraktivity území zpřístupněním a odborným
popisem celého území. Budou sesíťovány stávající vybrané stezky (pěší, běžkařské –
dále stezky), zrekonstruována poškozená místa a vybudovány stezky nové. Celý
systém bude zastřešen jedním přeshraničním informačním a navigačním systémem v
tříjazyčné verzi (česky, německy, anglicky). Systém stezek nenásilnou formou
zároveň rozptýlí turisty po celém území Šumavy a Bavorského lesa a odlehčí
nejexponovanějším místům. Tím nemalou měrou přispěje k ochraně přírody. Turisté
budou i kvalifikovaně informováni o místopise a dějinách Šumavy a Bavorského lesa,
o aktualitách a zajímavostech a dále o přírodních fenoménech (jezera, slatě, horské
vrcholy apod.), což přispěje k zájmu o tato místa a zvýší environmentální povědomí.
Systém bude interaktivní. Bude vytvořena webová a mobilní aplikace, využity QR
kódy a vše bude doplněno vhodnými tištěnými mapovými a informačními podklady.
Na informační a navigační systém bude navázána propagace společného území
Šumavy a Bavorského lesa, popis historie a společné historické územní integrity a
popularizace historických činností (řemesel).
V rámci projektu dojde k vytvoření informačního centra v Modravě.

V rámci projektu dojde i k setkávání a ke společným akcím Čechů a Bavorů.
Akce budou pravidelné a povedou k propagaci území, budování společné integrity
území a odbourávání bariér.
Veškeré aktivity projektu budou realizovány na obou stranách hranice
s aktivním zapojením českých i bavorských subjektů. Aktivity budou provázány.
Přeshraniční dopad projektu bude na obou stranách hranice. Vzhledem k rozloze a
zalidněnosti území se bude jednat o dopad zásadní.
Cíle projektu:

ochrana přírody a zhodnocení přírodního dědictví

ochrana a propagace kulturního dědictví

propagace území

posílení vědomí společného funkčního prostoru a odbourávání bariér
(jazykové, společenské, územní) a posílení společné identity
Projekt má 3 základní okruhy:
1. Vybudování nových stezek (pěších, běžkařských), rekonstrukce stávajících a
jejich společné propojení a vytvoření společné přeshraniční sítě na území MŠZ a
ILE NPG. Součástí této aktivity je i vybavení stezek (odpočinková místa, mapy,
terčíky s QR kódy apod.) a jejich propagace.
2. Vybudování infocentra stezek na Modravě.
3. Vytvoření informačního a navigačního systému na území MŠZ a ILE NPG.
Popis informačního a navigačního systému:
 Vytvoření webových stránek zaměřených na propagaci Šumavy a
Bavorského lesa spojenou s poznáním a ochranou přírody a šetrnou
turistikou. Koncipovat jako informační turistický produkt (zatím pro oblast
Šumavy a Bavorského lesa chybí).
 Pořízení technického zázemí – nutný hardware. Instalace web-kamer –
rozšíření stávajícího počtu.
 Vytvoření a vývoj software, včetně mobilních aplikací.
 vývoj software, vytvoření systému programu a vytvoření mobilních
aplikací
 naplnění software daty. Musí být pro komplexní a obsahovat
integrované informace o regionu: ochrana přírody, dějiny, místopis,
obce, zajímavosti, turistické trasy, služby, turistická navigace,
doprava, aktuality, …….
 grafické zpracování. Pro vytvoření integrity použít logo Šumavy,
MŠZ, ILE. Web 3 jazyčný CZ a D, doplnit E
 Provázání s dalšími aktivitami (stávajícími i plánovanými v rámci tohoto
projektu):
 s provozem stezek (pěších, cyklo, běžkařských)
 s turistickou navigací a dopravou po regionu. Zejména:
 veřejná doprava (jízdní řády a jejich vzájemná návaznost)
 individuální doprava (kola, pěší stezky, běžky)
 Komplexní informace o regionu.
 Sekce aktuality – živá informační část o novinkách + lze využít i ke
komentářům aktuálního dění a vyjádření názoru. Nutno vybudovat
zázemí pro naplňování této sekce.
 Stránky propojit se stránkami MŠZ, ILE, obcí, PK, JčK, NPŠ, NP
Bavorský les a s infokiosky.
 Propojit se stávajícími web-kamerami, příp. jejich počet rozšířit.



Vytvoření sítě informačních bodů v terénu – QR kódy napojené na
software (webové stránky, mobilní aplikace, infokiosky).
 Vyhledání a určení vhodných lokalit a jejich osazení terčíky s QR kódy.
 Naplnění QR kódů informacemi – příroda, místopis, dějiny, popis obcí,
zajímavosti, atraktivity a jejich dostupnost, blízké body zájmu,
doporučené trasy a jejich další návaznost, dostupné služby pro
návštěvníky apod. Musí tvořit jednotný integrovaný systém pro celé
území Šumavy a Bavorského lesa.
 QR kódy lze vhodně doplnit klasickými tabulemi.

 Koordinační rada souhlasí s realizací projektu Putování srdcem Evropy.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Koordinační rada souhlasí s podáním žádosti na spolufinancování projektu
Putování srdcem Evropy z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Partnery projektu a žadateli o dotaci z Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 budou na
české straně:
Mikroregion Šumava-západ a Obec Modrava.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Lead Partnerem projektu bude Mikroregion Šumava-západ.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Koordinační rada prohlašuje, že MŠZ má dostatečné finanční prostředky na
profinancování projektu Putování srdcem Evropy ve výši 500 000 € a na
financování svého podílu 10%.
 Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Koordinační rada schvaluje Ing. Jaroslava Tachovského jako zpracovatele
žádosti o spolufinancování projektu Putování srdcem Evropy z přeshraniční
spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Koordinační rada pověřuje Ing. Antonína Schuberta podpisem smlouvy s Ing.
Jaroslavem Tachovským, U Čedíku 777, 339 01 Klatovy IV, IČO 16717716 na
vypracování a podání žádosti o spolufinancování projektu Poznávání přírody a
kultury v srdci Evropy z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Koordinační rada schvaluje Ing. Jaroslava Tachovského administrací projektu
Poznávání přírody a kultury v srdci Evropy.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0

 Koordinační rada pověřuje Ing. Antonína Schuberta podpisem smlouvy s Ing.
Jaroslavem Tachovským, U Čedíku 777, 339 01 Klatovy IV, IČO 16717716 na
administraci projektu Poznávání přírody a kultury v srdci Evropy.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
 Další přeshraniční projekty jednotlivých obcí budou řešeny samostatně.
Pro: 9
Zdržel se: 0
Proti: 0
Různé

Zapsal: Ing. Tachovský

Ing. Antonín Schubert

Ing. Jaroslav Tachovský

