
Návrh plánu činnosti ERL na rok 2001 
 
Návrh plánu činnosti ERL na rok 2001 vychází z předmětu a účelu činnosti ERL, který je 
specifikován v bodě II odst. 2.1 a 2.2.1 stanov ERL, kterými se činnost ERL od 27. 4.  2000 řídí. 
 
1. Posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jeho působnosti 
 

Tento bod předmětu činnosti ERL je naplňován orgány ERL (sněm, rada, kontrolní komise, 
předseda a místopředsedové, ředitel a smírčí komise ERL), jejichž činnost odpovídá platným 
stanovám ERL. 
 
Plán činnosti a harmonogram orgánů ERL na rok 2001: 
 
♦ Plánovaný termín sněmu ERL na rok 2001 je 27. března 2001. 
♦ Návrh časového harmonogramu rady ERL na rok 2001, která je výkonným orgánem 

sdružení s všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů ERL 
zakotvených v jeho stanovách. Ze své činnosti se odpovídá Sněmu ERL. 

úterý 30.ledna 2001 
úterý 6. března 2001 
úterý 3. dubna 2001 
středa 9. května 2001 
podle dohody rady ERL budou jednání plánována na první úterý v měsíci 
 
♦ Kontrolní komise je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se odpovídá sněmu. 

Řádné zasedání kontrolní komise ERL se koná nejméně jednou za pololetí. 
Zasedání kontrolní komise - 13.března  2001 
 
 
♦ Předseda ERL je výkonným orgánem ERL v době mezi zasedáními rady ERL. 

Místopředsedové plní všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda s trvajícím mandátem 
důvodně plnit nemůže. Ze své činnosti se předseda a místopředsedové zodpovídají radě ERL. 

Plán činnosti na rok 2001: 
- předseda bude plnit funkci statutárního zástupce ERL 
- bude jednat jménem ERL navenek, bude zajišťovat přípravu zasedání a výkon usnesení Sněmu 

a předkládat mu návrhy ve věcech, které jsou v jeho výlučné pravomoci 
- bude zajišťovat přípravu zasedání a výkon usnesení rady ERL a předkládat návrhy na řešení 

otázek  týkajících se činnosti Euroregionu Elbe/Labe 
- bude zastupovat ERL v mezinárodních orgánech (JCC, rada Euroregionu) 
- bude kontaktní osobou ve vztahu ERL a Agentury pro regionální rozvoj Euroregionu Labe, 

o.p.s. 
 
 
♦ Ředitel bude plnit úkoly stanovené radou, předsedou a předsedou kontrolní komise ERL 
- bude ve vlastní odpovědnosti zajišťovat úkoly vyplývající z platných stanov ERL a vnitřních 

předpisů 
- bude zajišťovat administrativní chod ERL 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 ERL jednat jménem ERL navenek 
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2. Koordinace a vzájemná spolupráce členů ERL při řešení problémů v 

oblastech vymezených účelem založení ERL 
 

Účelem založení ERL je podpora přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Elbe/Labe, která 
je naplňována činností Odborných pracovních skupin (OPS) Euroregionu Elbe/Labe a Řídícím 
výborem Fondu malých projektu (ŘV FMP).  

 
Návrh harmonogramu zasedání OPS v Euroregionu Elbe/Labe: 
         OPS   datum čas   místo konání 

 Kultura, vzdělání a sport 21.03.2001 10.00 Dippoldiswalde (D) 

      Olympiáda dětí a mládeže 23.01.2001 

13.02.2001 

08.03.2001 

09.00

09.00

09.00 

Ústí nad Labem (CZ) 

Ústí nad Labem (CZ) 

Ústí nad Labem (CZ) 

 Cestovní ruch 05.04.2001 10.00 zámek Děčín (CZ) 

 Regionální rozvoj 18.04.2001 10.00 TU Drážďany (D) 

 Doprava 02.05.2001 10.00 Ústí n. L. (CZ) 

 Životní prostředí 16.05.2001 10.00 Národní park Saské Švýcarsko 
(D) 

 Zdravotnictví a sociální péče 31.05.2001 10.00 Teplice (CZ) 

 Ochrana před haváriemi a 
katastrofami 

13.06.2001 10.00 Pirna (D) 

 
Další schůzky OPS budou plánovány vždy operativně. 
 
 V roce 2001 se bude ERL i nadále podílet na činnosti Fondu malých projektů účastí svých 
zástupců v expertních komisích a Řídícím výboru. 

V únoru 2001 se Řídící výbor rozhodoval o podaných projektech CZ.9804.03.01.02. ERL 
podal na konci roku 2000 celkem tři projekty (Informační zpravodaj EEL, Turistický průvodce 
po okresech ERL a ERL na internetu), které byly přijaty.  

Projekty jsou v celkovém finančním objemu 54 252,- Euro, což činí na vlastních podílech 
přes 300 000,- Kč. Částečně tato částka bude krytá přímo z rozpočtu ERL a část finančních 
prostředků poskytnou organizace zapojené do projektů. Je nutné hledat další zdroje krytí.  
 Sekretariát bude nadále provádět monitoring realizace projektů Fondu malých projektů v 
rámci Euroregionu Labe. 
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3. Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a 

předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí 
 
3.1 Aktivní podíl na jednání Rady Euroregionu Elbe/Labe. Jednání rady je naplánováno na 

09.05.2001 v Pirně na 10.00 hod. 
3.2 Zastupovat ERL a EEL v národních a mezinárodních sdruženích Asociace česko-saských 

euroregionů a AGEG 
3.3 Spolupráce s odborem přeshraniční spolupráce MMR ČR a Delegací Komise Evropské Unie 
 
 
4. Příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, 

určených dotčeným orgánům a veřejné správy, dalším subjektům působícím 
v oblastech vymezených účelem založení ERL a občanské resp. odborné 
veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty 

 
4.2 Asistovat při přípravě a realizaci projektů v programu Phare CBC 
4.3 Spolupracovat při zajišťování a při přípravě jednotlivých kol výzev 
4.4 Navrhovat společný postup pro strategické plánování v rámci Euroregionu Labe, s důrazem na 

stanovení společných potřeb a priorit 
4.5 Na základě smlouvy s uzavřené (pokud ji sněm schválí) mezi ERL a ARR EL, o.ps., bude 

pro členy ERL zajišťovat  ARR EL  
 technickou asistenci jednotlivým členům ERL, která zahrnuje tyto činnosti: 

- iniciace a příprava projektů 
- vytipování vhodných finančních prostředků 
- asistence při zpracování žádostí na konkrétní finanční zdroje 
- monitorování realizace projektu a zajištění komunikace s administrátorem příslišného 

finančního zdroje 
 distribuce databáze finančních zdrojů všem členům ERL 
 ostatní souhrnná konzultační a poradenská činnost ve vztahu k regionálnímu rozvoji, např. sběr 

a zpracování dat na předběžnou žádost do programu ISPA, iniciace a vytipování vhodných 
projektů do PHARE CBC 2001 apod. 

 metodická a technická pomoc sekretariátu ERL při plnění operativních úkolů vyplývajících z 
usnesení rady ERL. 

 
 
5. Propagace ERL 
5.1 Spolupůsobení v pracovních společenstvích a grémiích 
5.2 Realizací projektů ERL: 
- Informační zpravodaj EEL 
- Turistický průvodce po okresech ERL 
- ERL na internetu 
- 10. Olympiádou dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe 
- Katalog kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe 
- Čtvrtletní Kulturní a sportovní kalendář 
- atd. 
5.3 Tiskovými sděleními 
5.4 Prezentací na veletrzích cestovního ruchu 
5.5 Spoluprací s  různými institucemi a organizacemi 
5.6 Každodenní informativní činností a prací s veřejností euroregionu  
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