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Bílá stopa 2013 – 2014
Šumava v zimě nenabízí pouze oblíbené skiareály, ale navíc je protkaná sítí udržovaných lyžařských tras. V loňské sezóně
došlo ke sjednocení značení jak informačních tabulí s mapou, tak značení nástupních míst. Celou Šumavou, od Železné
Rudy až po Lipno, prochází Šumavská magistrála (přes 100 km), která díky garantované údržbě nabízí kvalitně upravené
trasy po celou zimní sezónu. Na magistrálu navazuje dalších cca 400 km místních tras.
Náklady na zimní údržbu lyžařských běžeckých tras na Šumavě, které hradí
obce, jsou více než 2,5 mil. Kč/sezónu. V současné době jsou jedinými
pravidelnými příspěvky dotace od Krajských úřadů Plzeňského a Jihočeského
kraje (tyto příspěvky činí 10% z celkových nákladů).
Na financování údržby Šumavské magistály se v loňské sezóně významně
podílel Generální sponzor Bílé stopy Šumava, Česká spořitelna. I letos se sníží
finanční zátěž obcí díky opakované podpoře České spořitelny.
Kvalita upravovaných lyžařských stop je mnohdy přímo úměrná výši
finančních prostředků, které má daná obec/město k dispozici. Aby měli
možnost přispět sami lyžaři, připravili jsme pro tyto účely několik variant:
• zakoupení propagačních předmětů – 70% z prodejní ceny bude
použito na financování údržby lyžařských tras
• zaslání DÁRCOVSKÉ SMS (cena DMS 30 Kč, na Bílou stopu
přispějete 28,50 Kč)
• sběrací listiny – jednoduchý a rychlý způsob jak přispět v hotovosti
• sbírkový účet – bankovní účet zřízený přímo pro příspěvky na
úpravu lyž. tras
(www.bilastopa.cz)

Příští plánovací období 2014-2020
Při posledním zasedání Monitorovacího výboru Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát
Bavorsko byli členové informování o výši finančních prostředků pro období 2014-2020. Bavorsko získá 54,2 mil. € a Česká
republika 49,2 mil. €, celkem tedy prostředky ve výši 103,4 mil. €. Stále otevřená je otázka podpory infrastrukturních
projektů v Dispozičním fondu. Konečná podoba fondu se bude schvalovat v Bruselu v létě tohoto roku.
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Dispoziční fond ČR – Bavorsko
Od svého vyhlášení v roce 2008 bylo schváleno 599 malých projektů a to pouze na české straně. V bavorské části fondu bylo
schváleno dalších 240. Na české straně již bylo proplaceno 474 projektů ve výši dotace 2.207.302 €. K rozdělení zbývá ještě
cca 88 tis. €. Lhůta pro podání projektů je do 4. 3. 2014.

Šumavský výletník – leden 2014
Regionální rozvojová agentura Šumava, o. p. s. vydává každý měsíc Šumavský výletník, kde najdete zajímavé články o
dění v regionu, novinky a pozvánky na zajímavé akce.
Aktuální číslo si můžete stáhnout zde: Šumavský výletník - leden 2014
Na tvorbě Šumavského výletníku se můžete podílet i vy. Zajímavé články a příspěvky (společně s fotografií) nám zasílejte emailem vždy do 25. dne předcházejícího měsíce. Zpravodaj elektronicky rozesíláme na informační střediska, obce a
certifikované výrobce a ubytovatele.
Pokud máte zájem o zasílání elektronického zpravodaje, napište nám o tom zprávu na e-mail: monika.kytlicova@rras.cz
nebo na icentrum@isumava.cz.
(www.isumava.cz)

Donaugartenschau – Zemská zahradnická výstava Deggendorf 2014

Zemská zahradnická výstava Deggendorf probíhá pod mottem „Podunajská zemská zahradnická výstava – pokochat se a
rozkvést!“ V centru výstavy stojí Dunaj jako životní a přírodní prostor a spojující prvek různých kultur. Zemská zahradnická
výstava se tak stává pojítkem mezi Bavorskem, Českem a zeměmi Východní Evropy.
Výstava se koná od 25.4.2014 do 5.10.2014. Více informací na www.donaugartenschau.de.
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