ZÁPIS
z jednání Koordinační rady Mikroregionu Šumava – západ
Místo: OÚ Modrava, kancelář starosty
Datum a čas: 7. 2. 2019, 9:00 – 11:00 hod.
Přítomni:

Schubert, Rada, Vostradovský,
Hrazánková, Svoboda, Tachovský

Program:

Mottl,

Bejvl,

Křovina,

Vítovcová,

Zahájení
Projekt Putování bez hranic srdcem Evropy
Turistická destinace Šumava
VCR Holiday World
Různé
Závěr

Projekt Putování bez hranic srdcem Evropy


Informace koordinátora.
 Projekt probíhá dle harmonogramu. Byla schválena 2. MZ kontrolorem
CRR v Písku.
 Projekt byl oceněn na veletrhu Grünen Woche v Berlíně německou
ministryní zemědělství a ochrany spotřebitelů jako nejlepší přeshraniční
projekt pro rozvoj venkovských oblastí.
 V květnu 2019 proběhne slavnostní otevření stezek v Alžbětíně a na
Bučině za přítomnosti bavorských partnerů. Akce zajistí koordinátor
společně se starostou Železné Rudy a starostou Kvildy.
 TV vstup k otevření stezek bude odvysílán TV Nova v měsíci květnu.
Natáčení v regionu proběhne 14. 5. 2019.

Turistická destinace Šumava




Informace koordinátora o podmínkách registrace Regionu Šumava
CzechTourismem.
KR nesouhlasí s jakoukoli změnou hranic MŠZ při žádosti o registraci
Turistické destinace Šumava.
MŠZ vyčká konečného stanoviska CzechTourismu a KÚ v Plzni k podmínkám
registrace a pak rozhodne, zda podmínky registrace odpovídají zájmům
regionu.

VCR Holiday World 2019



Termín:
Místo:

21. – 24. 2. 2019
Výstaviště Praha – Holešovice







Vstupenky na VCR: Zájemci potvrdí svoji účast, příp. počet osob do 15. 2.
2019 na e-mail mikroregion@sumavanet.cz. Koordinátor zašle zájemcům
vstupenky. Vstupenka platí na kterýkoli den veletrhu.
Materiály: Ve středu 20. 2. 2019 ve 13:00 hod. vyjíždí vozidlo z Modravy a
naloží propagační materiály v Modravě, Kašperských Horách a Sušici
(Infocentra). Jednotlivé obce dodají propagační materiály do 19. 2. 2019 do
jednoho z těchto míst. Společné propagační materiály, které se nyní tisknou,
budou naloženy přímo v tiskárně. Stejně tak budou naloženy obálky na tyto
materiály v Modravě.
Koordinátor zašle do konce týdne návrh TZ o konání VCR HW 2019 všem
starostům, kteří ji dle svých možností zveřejní.

Různé:


Koordinátor předložil starostům nabídku společnosti Powet Products s.r.o.
k opravě infokiosků v jednotlivých obcích. Nabídka bude zaslána ještě
v elektronické podobě. Na příští KR jednotlivé obce rozhodnou, zda tuto
nabídku akceptují.

Závěr
Zapsal: Ing. Tachovský

Ing. Antonín Schubert

Ing. Jaroslav Tachovský

