Návrh plánu činnosti
XXXII. Sněm Euroregionu Labe 2022

Plán činnosti Euroregionu Labe
na rok 2022

Návrh plánu činnosti EL na rok 2022 vychází z předmětu a účelu činnosti EL, který je specifikován v bodě II
odst. 2.1 a 2.2.1 Stanov EL, kterými se činnost EL řídí.
Euroregion Labe plánuje v roce 2022 vykonávat tyto činnosti:

•

Administrace Společného fondu malých projektů (FMP) v EEL programu na podporu přeshraniční spolupráce ČRSasko Interreg VA.
V roce 2022 končí po sedmi letech projekt FMP v EEL. Původní termín ukončení realizace malý projektů byl
plánován na 30. 6. 2022. Vzhledem k omezení v letech 2020 a 2021, která zásadním způsobem narušila plynulý
průběh realizace malých přeshraničních projektů, bylo řídícím orgánem programu schváleno posunutí ukončení až
na 31. 10. 2022. V posledním čtvrtletí 2022 musí euroregion ukončit administraci fondu a předložit všechny
podklady a závěrečné zprávy.
Celkem se v realizaci stále nachází 25 projektů. Původní termíny ukončení jednotlivých projektů se posunuly
z důvodů omezené možnosti se přeshraničně setkávat až na samý konec projektu FMP. Toto nahromadění
konečných vyúčtování bude představovat pro obě koordinátorky EL velkou výzvu
Rada EL schválila již v roce 2016 následující složení české části LŘV:
Jméno
Instituce
Vladimír Lipský – ko-předseda
Euroregion Labe
Eva Šánová/Petr Medáček
Budyně nad Ohří
Martina Štajnerová
Děčín/
Iva Tomešová
Ústecký kraj
Jiří Šiller
Dubí
Lukas Wünsch/Irena Vodičková
Litoměřice
Hana Štrymplová
Ústí nad Labem
Sociální a hospodářští partneři s poradní m hlasem
Lenka Černá
Dobrovolnické centrum
Jan Eichler
ANO ÚK
Václav Suchánek/Jiřina Šiklová
ČUS ÚK
František Jochman
KHK ÚK
Jiřina Jílková/Radek Soběhart
UJEP
H – hlasující, Hn – hlasující náhradník, P – poradní hlas, Pn – náhradník poradní hlas

Hlasující/
Poradní
H
H/Hn
H
H/ Hn
H
H
H
P
P
P/Pn
P
P/Pn

V LŘV zasedá sedm hlasujících zástupců z české a sedm ze saské strany EEL. Vedle hlasujících členů jsou
součástí LŘV také sociální a hospodářští partneři. Ve výboru jsou také zastoupeni pozorovatelé z CRR a MMR ČR.
Na české straně EEL už nejsou k dispozici žádné disponibilní prostředky. Existuje však reálný předpoklad, že
z projektů, které se momentálně realizují, se vrátí relativně velký objem prostředků. Z tohoto důvodu byl vypsán
dodatečný termín zasedání LŘV na 4. 3. 2022
Z české strany tvoří sekretariát FMP personálně dvě pracovnice (projektová koordinátorka Milada Heinzlová a
finanční manažerka Mgr. Jana Rožánková). Personální náklady na tyto pracovnice jsou 100% financovány v rámci
projektu FMP v EEL.
V současné době realizuje EL dva malé projekty.
1. Příhraničí na starých mapách – výstupem projektu bude atlas starých map s územím dnešního EEL.
Náklad činí 500 knih v rozsahu 128 stran. Polovina nákladu se prodá (500 Kč/ks nebo 30 €/ks). Projekt
kofinancuje saská strana EEL. Konec projektu je plánován na 31. 5. 2022.
2. Aktivní lidé v příhraničí - Cílem projektu je ukázat formou tištěné/digitální publikace příklady dobré
praxe aktivního občanství a angažovanosti lidí a iniciativ v českém příhraničí. Projekt končí 30. 10. 2022
3. Vzhledem k tomu, že 24. 6. 2022 si EEL připomene 30 let od založení Euroregionu, byl připraven projekt
k slavnostnímu připomenutí 30. Výročí založení. Žádost o dotaci předložil saský partner EEL.
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•

Program EU Interreg VA na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Saskem 2021-2027

S koncem roku 2022 bude ukončen Interreg V A program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem.
Patrně paralelně na podzim bude oficiálně zahájen program Interreg VI A. Euroregion Labe bude opět zastoupen
v Monitorovacím výboru programu.
V rámci Interreg VA spolurealizujeme s TU Dresden, UJEP a spolkem Aktion Zivilcourage vzdělávací projekt Mít
kuráž a utvářet náš region. Tento projekt je zaměřen na dvě skupiny mladých lidí. První skupinou jsou žáci na
základních školách, druhou jsou studenti na univerzitách. Studenti se naučí vést workshopy na základních školách na
téma občanské odvahy. Projekt je realizován do 31. 8. 2022

•

•

Fond malých projektů (FMP) v EEL v plánovacím období 2021-2027
V roce 2022 budou probíhat přípravy na spuštění FMP. Je domluveno, že na FMP bude vyčleněno celkem
15.236.000 €. Pokud bude částka rozdělena na čtyři euroregiony rovnoměrně, připadá na jeden euroregion částka
cca. 3.800.000 €.
Podle nových nařízení smí v období 2021-2027 fond administrovat pouze jeden subjekt. V ideálním případě by se
mělo jednat o subjekt s přeshraniční právní formou. Zároveň se připouští možnost, že administrátor nebude
přeshraniční subjekt. Je ale třeba zajistit administraci v Čechách i v Sasku. Saská strana EEL nemá zájem
vykonávat roli administrátora, jelikož chce pracovat jako „projektová agentura“ pro potenciální žadatele do FMP
včetně nabídky na zajištění předfinancování a řízení projektu.
Rada EL se vyslovila, že FMP je zásadní existenciální součástí EEL a v zájmu jeho zachování převezme česká
strana úkoly administrátora. I nadále budou v EL pracovat koordinátorky FMP. Na financování administrace je
možné využít max. 20 % z vyčleněné částky tzn. 762 tis. €. S MMR se diskutuje příspěvek ze státního rozpočtu
ve výši 20% tzn. celkem by mohlo být připraveno na administraci 914 tis. €. Pro zajištění administrace na saské
straně bude nutné vypsat výběrové řízení.
Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2022

Činnost OPS byla v roce 2021 prakticky paralyzována opatřeními proti koronavirové pandemii. Došlo k přetrhání
kontaktů. Hlavním úkolem bude oživení práce OPS. Předpokládáme obnovení setkávání na jaře 2022.
Každá odborná pracovní skupina bude mít na projekty k dispozici roční rozpočet 10.000 € (tyto prostředky poskytuje
saská strana). Ty lze použít i k získávání dalších dotací. Žadatelem bude příp. EEL, pokud to příslušný dotační program
dovolí. K realizaci projektů doporučujeme vytvořit samostatné projektové skupiny v rámci odborných skupin.
V roce 2022 bude hlavním tématem diskuzí OPS představení nového přeshraničního programu ČR-Sasko 2021-2027.
Témata jednotlivých OPS:
Odborná pracovní skupina pro hospodářství, vědu a vzdělávání
Tato odborná skupina se bude i nadále věnovat tématům spolupráce vysokých škol a výzkumných zařízení na obou
stranách hranice včetně spolupráce s hospodářskou sférou, za druhé podpořit střednědobé a dlouhodobé zajištění
dostupnosti odborných pracovních sil v Euroregionu Elbe/Labe.
Odborná pracovní skupina pro kulturu a cestovní ruch,
Hlavním úkolem Odborné skupiny kultura a cestovní ruch bude zlepšení propojení a informovanosti v těchto oblastech
na obou stranách hranice. K tomu patří zejména zlepšení informovanosti o využití kulturních zařízení, představení
možností rekreace pro návštěvníky z obou stran hranice a také jejich propagace.
Cílovou skupinou budou zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí. Zde je nezbytná spolupráce ÚK,
členů EL (informačních center členů) s turistickými svazy, které se aktivně účastní práce v odborné skupině.
Odborná pracovní skupina pro územní rozvoj
Témat pro odbornou výměnu je více, měl by se více rozšířit aspekt hodnocení územního rozvoje a vzájemné
informovanosti. OPS bude hledat konkrétní projekty, které by bylo možno spolufinancovat díky dotaci z nového
programu Interreg VI A.
Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami
Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami patří ke skupinám s největším počtem pravidelných členů. Ti
se však rekrutují zejména z německé strany, kde je tato skupina evidentně považována za dobré fórum spolupráce.
2

Návrh plánu činnosti
XXXII. Sněm Euroregionu Labe 2022

Odborná pracovní skupina pro sociální záležitosti, mládež, sport
Euroregion Elbe/Labe v roce 2022 bude spoluorganizovat sportovní hry mládeže dvou Euroregionů EEL a ERK na
saské straně EEL (Pirna nebo Drážďany).

•

Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech)

EL je svazkem obcí a činnost se bude zaměřovat na členy - obce EL, příp. i instituce nacházející se na území členů.
V případě zájmu o spolupráci se saskými obcemi/institucemi poskytuje EL pomoc. Sekretariát bude členům EL
zajišťovat aktivní vyhledávání konkrétního partnera a počáteční kontakty i za pomoci sekretariátu EEL v Drážďanech.
Vzhledem k menší ochotě saských obcí uzavírat obecní partnerství je třeba delší doby na získání důvěry. Jednoduší je
nalézt partnera pro konkrétní projekty.

•

Propagace Euroregionu Elbe/Labe
 K propagaci EL slouží v první řadě internetový portál EEL. V průběhu 2022 budě doplňován daty nový portál
na adrese http://www.elbelabe.eu. Realizován bude malý projekt na podporu zvýšení informovanosti o
zajímavých cílech v EEL.
 Facebookový profil Euroregionu Labe:
www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl
V roce 2022 bude sekretariátem i nadále aktualizován.
 Je připravena žádost do FMP na tvorbu digitálního Kulturního pasu EEL v roce 2022. Jedná se o tradiční
projekt poskytování slev českým návštěvníkům v kulturních zařízeních v Sasku. Vedle digitálního pasu bude i
nadále existovat Kulturní pas EEL v papírové formě jako doposavad.
 Letos bude opět aktualizován portál www.museum-euroregion-elbe-labe.eu, který nabízí zájemcům informace
o muzeích a jiných kulturních institucích na území Euroregionu Elbe/Labe.

•

Komunikace se členy EL

Členové se mohou informovat o činnosti EL na domovských webových stránkách. Ke zlepšení komunikace se
členy budou pořádána setkávání starostů - členů organizované gestory pro jednotlivé okresy. Schůzky budou svolávány
po jednotlivých okresech příp. po oblastech pověřených obcí.
Zástupci Rady a Sekretariátu EL se mohou také účastnit jednání pořádaných členy EL. Na těchto zasedáních
budou starostové informováni ředitelem EL o vývoji EL, projektu SFMP EEL a programu na podporu přeshraniční
spolupráce ČR – Sasko Interreg VI A. Podstatné informace budou zadávány na internetové stránky EL www.
elbelabe.eu. V případě potřeby budou členové EL informováni e-mailem či telefonicky.

•

Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a
v zahraničí

I nadále bude probíhat spolupráce s Ústeckým krajem. Kraj také v roce 2022 poskytne finanční příspěvek ve výši 50 tis.
Kč na činnost EL.
EEL je členem asociace AGEG, která zastupuje zájmy přeshraniční spolupráce přímo v Bruselu. Členský příspěvek
3.000 € hradíme společně se saskou částí. Česká část EEL platí 360,89 €/rok (tzn. 12,5% z celkové částky).

•

Činnost EL vyplývající ze stanov svazku obcí EL

Tento bod předmětu činnosti EL je naplňován orgány EL (Sněm, Rada, Kontrolní Komise, Předseda a
Místopředsedové, Ředitel a Smírčí komise EL), jejichž činnost odpovídá platným stanovám EL.
•

Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2022

Termín zasedání Sněmu EL na rok 2022 byl stanoven na *********. Podle platných stanov EL je nutné svolat Sněm
minimálně jednou do roka. Úkoly a pravomoci Sněmu EL určují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL
patří:
• schválení plánu činnosti a rozpočtu EL
• schválení zprávy o činnosti a hospodaření EL
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•

volba členů Rady EL a KK EL

Rada EL je výkonným orgánem svazku obcí s všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL
zakotvených v jeho stanovách. Ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL. Rada EL si sama určí harmonogram a
frekvenci zasedání.
Kontrolní komise EL (KK) je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL.
Řádné zasedání Kontrolní komise EL se podle stanov EL koná nejméně jednou za pololetí.
Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními Rady EL. 1. výkonný místopředseda a 2
místopředseda plní všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda s trvajícím mandátem důvodně plnit nemůže. Ze
své činnosti se předseda a místopředsedové zodpovídají Radě EL.
Předseda EL plní funkci statutárního zástupce EL. Jedná jménem EL navenek, zajišťuje přípravu zasedání a
výkon usnesení Sněmu a předkládá mu návrhy v záležitostech, které jsou v jeho výlučné pravomoci. Dále zajišťuje
přípravu zasedání a výkon usnesení Rady EL a předkládá návrhy na řešení otázek týkajících se činnosti Euroregionu
Labe a Euroregionu Elbe/Labe. V případě zaneprázdněnosti jsou pověřeni těmito činnostmi místopředsedové.
Ředitel EL plní úkoly stanovené Radou EL, předsedou EL a předsedou kontrolní komise EL. Ve vlastní
odpovědnosti zajišťuje úkoly vyplývající z platných stanov EL a vnitřních předpisů. Bude zajišťovat administrativní
chod EL a jeho orgánů včetně rozesílání pozvánek a písemných podkladových materiálů na zasedání orgánů na základě
pokynů svolavatele. Bude zodpovídat za hospodaření v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti. Bude v rámci
vymezeném stanovami a vnitřními předpisy EL jednat jménem EL navenek. Bude EL zastupovat na jednáních
Lokálního řídícího výboru (LŘV) FMP a Monitorovacího výboru Interreg VI A programu na přeshraniční spolupráci
2021-2027 mezi ČR a Saskem. Bude koordinovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání odborných
pracovních skupin EEL. Bude spolupředsedat zasedáním LŘV FMP v EEL společně s jednatelem EEL na saské straně.

•

Úkoly vyplývající z Rámcové dohody o založení Euroregionu Elbe/Labe

Orgány EEL jsou:
Rada EEL
Rada je nejvyšším orgánem EEL. Podle Rámcové dohody o EEL jsou členy Rady EEL všichni členové Rady
EL. Zasedání Rady EEL proběhne za rok 2022 minimálně jednou a to na českém území (předpokládaný termín podzim
2022 na české straně).
Prezídium EEL
Prezídium se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů EEL - celkem má osm členů a zasedá
minimálně jednou ročně. Předpokládaný termín zasedání Prezídia EEL v prosinci 2022, místo bude určeno.

Ústí nad Labem, dne 21. 2. 2022

zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL
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