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Plán činnosti EL na rok 2003 schválený Sněmem EL 25.3.2003   
 
Návrh plánu činnosti EL na rok 2003 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. 
 
1. Posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jeho působnosti 
 

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 2003: 
 
♦ Plánovaný termín sněmu EL na rok 2003 je stanoven  
Rytmus  svolávání sněmů by doznal změny. Podle stanov EL je nutné svolat sněm minimálně 
jednou do roka. V posledních letech byl sněm svoláván vždy v březnu. 
.  

 
 
♦ Návrh časového harmonogramu Rady EL na rok 2003, která je výkonným orgánem svazku s 

všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL zakotvených v jeho 
stanovách. Ze své činnosti se odpovídá Sněmu EL. 
Podle platných stanov je mandát Rady EL dvouletý. V roce 2003 vyprší současné Radě EL 

mandát a bude nově zvolena na Sněmu EL. Nově zvolené Rada EL si určí frekvenci zasedání. 
 
♦ Kontrolní komise je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se odpovídá sněmu. 

Řádné zasedání kontrolní komise EL se koná nejméně jednou za pololetí. 
 
♦ Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními rady EL. 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 EL. 

 
 
Plán činnosti na rok 2003: 
 
- předseda bude plnit funkci statutárního zástupce EL 
- bude jednat jménem EL 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 EL a předkládat návrhy na řešení 

otázek  týkajících se činnosti Euroregionu Elbe/Labe 
- bude zastupovat EL v mezinárodních orgánech (JCC, Rada Euroregionu EEL, regionální řídící 

výbor a lokální řídící výbor Interreg IIIA ) 
- bude kontaktní osobou ve vztahu EL a Agentury pro regionální rozvoj Euroregionu Labe, o.p.s. 
 
 
♦ Ředitel bude plnit úkoly stanovené radou, předsedou a předsedou kontrolní komise EL 
- bude ve vlastní odpovědnosti zajišťovat úkoly vyplývající z platných stanov EL a vnitřních 

předpisů 
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- 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 jednání  lokálního řídícího výboru  Interreg IIIA a regionálního řídícího 

výboru INTERREG IIIA/Phare CBC 
- bude EL zastupovat na jednání JCC ČR –Německo, a podvýboru JCC pro Phare CBC 
- bude předsedou sekretariátu SFMP Phare CBC 2001 
- jako předseda regionální koordinační komise EL Phare CBC SFMP bude monitorovat průběh 

SFMP 2001 
 
 
2. Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech 

vymezených účelem založení EL 
 

Účelem založení EL je podpora přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Elbe/Labe, která 
je naplňována činností Odborných pracovních skupin (OPS) Euroregionu Elbe/Labe a Regionální 
hodnotící komisí a Regionální koordinační komisí (28.1.2003) Společného fondu malých projektů 
Phare CBC (SFMP Phare CBC).  

 
Termíny OPS  v roce 2003 
termin 
 

čas Akce místo 

26.02.2003 10.00 Pracovní skupina pro Kulturní kalendář Pirna 
19.03.2003 10.00 OPS pro regionální rozvoj a podporu 

hospodářství 
Ústí n.L. 

02.04.2003 10.00 OPS cest. ruch Pirna 
16.04.2003 10.00 OPS doprava Ústí n.L. 
23.04.2003 10.00 Pracovní skupina pro sport Pirna 
30.04.2003 10.00 OPS ochrana životního prostředí Pirna 
14.05.2003 10.00  OPS zdravotnictví a sociální záležitosti Ústí n.L. 
28.05.2003 10.00 OPS vzdělání, kultura, sport 

Pracovní skupina pro Kulturní kalendář 
Pirna 

11.06.2003 10.00 Pracovní skupina pro sport Pirna 
25.06.2003 10.00 OPS ochrana před katastrofami Ústí n. L. 
28.08.2003 10.00 Pracovní skupina pro Kulturní kalendář Pirna 
03.09.2003 10.00 Pracovní skupina pro sport Pirna 
10.09.2003 10.00 OPS pro regionální rozvoj a podporu 

hospodářství 
Pirna 

13.09.2003 
 

 Olympiáda dětí a mládeže Euroregionu 
Elbe/Labe 

 
Pirna 

17.09.2003 10.00 OPS cest. ruch Ústí n.L. 
24.09.2003 10.00 OPS doprava Pirna 
01.10.2003 10.00 OPS ochrana životního prostředí Ústí n.L. 
15.10.2003 10.00 OPS zdravotnictví a sociální záležitosti Pirna 
29.10.2003 10.00 OPS vzdělání, kultura, sport Ústí n.L. 
05.11.2003 10.00 OPS ochrana před katastrofami Pirna 

27.11.2003 10.00 Pracovní skupina pro Kulturní kalendář Pirna 
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Harmonogram je také k dispozici na www stránkách EL. 
 
V roce 2003 se bude EL i nadále podílet na činnosti Společného fondu malých projektů účastí 

svých zástupců v expertních komisích a regionální koordinační a hodnotitelské komisi. Po dohodě 
s MMR ČR, CRR a agenturou Arrel převezme Euroregion Labe sekretariát Společného fondu 
malých projektů.  
 
 Společným postupem Asociace euroregionů ČR se budou euroregiony snažit ovlivňovat 
aktualizaci společného programového dokumentu (JPD) Sasko-ČR. Je potřeba, aby euroregiony 
byly trvale součástí struktur, které pracují v přeshraniční spolupráci. (programy EU – Phare CBC a 
Interreg IIIA). V této souvislosti bude nutné využít i zkušeností a kontaktů asociace přeshraničních 
regionů (AGEG). 
 
 
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 Prezídia a Rady Euroregionu Elbe/Labe. Zasedání prezídia EEL 

proběhne 7. 5. 2003 v českém území. Místo bude upřesněno. 
3.2 Zasedání  Rady EEL proběhne na německém území EEL. (24.6.2003 v Pirně). 
3.3 Zastupovat EL v Asociaci euroregionů ČR.(3. zasedání  AEČR 30.1.2003 v Mostě) 
3.4 Zastupovat EL na jednáních lokálního řídícího výboru FMP Interreg IIIA pro Euroregion    
      Elbe/Labe. (termíny jednání: 29. ledna, 9. dubna,  4. června, 20. srpna,  8. října, 3. prosince) 
3.5 Zastupovat EEL na jednáních Regionálního řídícího výboru Interreg IIIA. termíny jednání: 6. 

února, 15. května, 8. července, 25. září, 13. listopadu  
3.6  Zastupovat EEL v pracovním společenství hraničních regionů  AGEG (valná hromada a 

výroční zasedání AGEGu v roce 2003 proběhne 27. -  28. 11. v Karlových Varech 
3.7 Spolupráce s krajským úřadem Ústeckého kraje (uzavření smlouvy s ÚK o spolupráci) 
3.8 Spolupráce s odborem programů EU na 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 EL a občanské resp. odborné 
veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty 

 
4.2 Asistovat při přípravě a realizaci projektů v programu Phare CBC 2002 a Phare CBC 2003 

(grantové schéma) (8.1.2003 jednání programové komise Phare CBC v Praze) 
4.3 Spolupracovat při zajišťování a při přípravě jednotlivých kol výzev SFMP Phare CBC 2001 
4.4 Naplňovat „koncepci činností EL do roku 2004“. 
4.5 Uzavřít dohodu/smlouvu o spolupráci v oblasti přeshraniční kooperace s ÚK 
 
5. Propagace EL 
 
5.1 Spolupůsobení v pracovních společenstvích a grémiích 
5.2 Realizací projektů EL: 
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- Katalog kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe na rok 2003 
- Čtvrtletní kulturní a sportovní kalendář 
- atd. 
5.3 Tiskovými sděleními 
5.4 Spolupráce při tvorbě reportáží pro televizi MDR 
5.5 Prezentací na veletrzích cestovního ruchu 
5.6 Spoluprácí s  různými institucemi a organizacemi 
5.7 Každodenní informativní činností a prací s veřejností euroregionu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Ústí nad Labem, dne 3.3.2003 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
 


	místo
	Akce
	čas
	termin


Plán činnosti EL na rok 2003 schválený Sněmem EL 25.3.2003  

Návrh plánu činnosti EL na rok 2003 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.


1. Posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jeho působnosti


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 2003:


· Plánovaný termín sněmu EL na rok 2003 je stanoven 


Rytmus  svolávání sněmů by doznal změny. Podle stanov EL je nutné svolat sněm minimálně jednou do roka. V posledních letech byl sněm svoláván vždy v březnu.


. 


· Návrh časového harmonogramu Rady EL na rok 2003, která je výkonným orgánem svazku s všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL zakotvených v jeho stanovách. Ze své činnosti se odpovídá Sněmu EL.


Podle platných stanov je mandát Rady EL dvouletý. V roce 2003 vyprší současné Radě EL mandát a bude nově zvolena na Sněmu EL. Nově zvolené Rada EL si určí frekvenci zasedání.


· Kontrolní komise je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se odpovídá sněmu. Řádné zasedání kontrolní komise EL se koná nejméně jednou za pololetí.


· Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními rady EL. 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 EL.


Plán činnosti na rok 2003:


· předseda bude plnit funkci statutárního zástupce EL


· bude jednat jménem EL 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 EL a předkládat návrhy na řešení otázek  týkajících se činnosti Euroregionu Elbe/Labe


· bude zastupovat EL v mezinárodních orgánech (JCC, Rada Euroregionu EEL, regionální řídící výbor a lokální řídící výbor Interreg IIIA )


· bude kontaktní osobou ve vztahu EL a Agentury pro regionální rozvoj Euroregionu Labe, o.p.s.


· Ředitel bude plnit úkoly stanovené radou, předsedou a předsedou kontrolní komise EL


· bude ve vlastní odpovědnosti zajišťovat 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 jednání  lokálního řídícího výboru  Interreg IIIA a regionálního řídícího výboru INTERREG IIIA/Phare CBC


· bude EL zastupovat na jednání JCC ČR –Německo, a podvýboru JCC pro Phare CBC


· bude předsedou sekretariátu SFMP Phare CBC 2001

· jako předseda regionální koordinační komise EL Phare CBC SFMP bude monitorovat průběh SFMP 2001


2. Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


Účelem založení EL je podpora přeshraniční spolupráce v rámci Euroregionu Elbe/Labe, která je naplňována činností Odborných pracovních skupin (OPS) Euroregionu Elbe/Labe a Regionální hodnotící komisí a Regionální koordinační komisí (28.1.2003) Společného fondu malých projektů Phare CBC (SFMP Phare CBC). 


Termíny OPS  v roce 2003

termin




čas

Akce

místo



26.02.2003

10.00

Pracovní skupina pro Kulturní kalendář

Pirna



19.03.2003

10.00

OPS pro regionální rozvoj a podporu hospodářství

Ústí n.L.



02.04.2003

10.00

OPS cest. ruch

Pirna



16.04.2003

10.00

OPS doprava

Ústí n.L.



23.04.2003

10.00

Pracovní skupina pro sport

Pirna



30.04.2003

10.00

OPS ochrana životního prostředí

Pirna



14.05.2003

10.00 

OPS zdravotnictví a sociální záležitosti

Ústí n.L.



28.05.2003

10.00

OPS vzdělání, kultura, sport


Pracovní skupina pro Kulturní kalendář

Pirna



11.06.2003

10.00

Pracovní skupina pro sport

Pirna



25.06.2003

10.00

OPS ochrana před katastrofami

Ústí n. L.



28.08.2003

10.00

Pracovní skupina pro Kulturní kalendář

Pirna



03.09.2003

10.00

Pracovní skupina pro sport

Pirna



10.09.2003

10.00

OPS pro regionální rozvoj a podporu hospodářství

Pirna



13.09.2003






Olympiáda dětí a mládeže Euroregionu Elbe/Labe

Pirna

5.1 

17.09.2003

10.00

OPS cest. ruch

Ústí n.L.



24.09.2003

10.00

OPS doprava

Pirna



01.10.2003

10.00

OPS ochrana životního prostředí

Ústí n.L.



15.10.2003

10.00

OPS zdravotnictví a sociální záležitosti

Pirna



29.10.2003

10.00

OPS vzdělání, kultura, sport

Ústí n.L.



05.11.2003

10.00

OPS ochrana před katastrofami

Pirna



27.11.2003

10.00

2.1 Pracovní skupina pro Kulturní kalendář

Pirna



2.2 Harmonogram je také k dispozici na www stránkách EL.


V roce 2003 se bude EL i nadále podílet na činnosti Společného fondu malých projektů účastí svých zástupců v expertních komisích a regionální koordinační a hodnotitelské komisi. Po dohodě s MMR ČR, CRR a agenturou Arrel převezme Euroregion Labe sekretariát Společného fondu malých projektů. 


Společným postupem Asociace euroregionů ČR se budou euroregiony snažit ovlivňovat aktualizaci společného programového dokumentu (JPD) Sasko-ČR. Je potřeba, aby euroregiony byly trvale součástí struktur, které pracují v přeshraniční spolupráci. (programy EU – Phare CBC a Interreg IIIA). V této souvislosti bude nutné využít i zkušeností a kontaktů asociace přeshraničních regionů (AGEG).


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 Prezídia a Rady Euroregionu Elbe/Labe. Zasedání prezídia EEL proběhne 7. 5. 2003 v českém území. Místo bude upřesněno.

3.2 Zasedání  Rady EEL proběhne na německém území EEL. (24.6.2003 v Pirně).


3.3 Zastupovat EL v Asociaci euroregionů ČR.(3. zasedání  AEČR 30.1.2003 v Mostě)

3.4 Zastupovat EL na jednáních lokálního řídícího výboru FMP Interreg IIIA pro Euroregion   


3.5       Elbe/Labe. (termíny jednání: 29. ledna, 9. dubna,  4. června, 20. srpna,  8. října, 3. prosince)

3.6 Zastupovat EEL na jednáních Regionálního řídícího výboru Interreg IIIA. termíny jednání: 6. února, 15. května, 8. července, 25. září, 13. listopadu 

3.7  Zastupovat EEL v pracovním společenství hraničních regionů  AGEG (valná hromada a výroční zasedání AGEGu v roce 2003 proběhne 27. -  28. 11. v Karlových Varech


3.8 Spolupráce s krajským úřadem Ústeckého kraje (uzavření smlouvy s ÚK o spolupráci)

3.9 Spolupráce s odborem programů EU na 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 EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty


4.2 Asistovat při přípravě a realizaci projektů v programu Phare CBC 2002 a Phare CBC 2003 (grantové schéma) (8.1.2003 jednání programové komise Phare CBC v Praze)


4.3 Spolupracovat při zajišťování a při přípravě jednotlivých kol výzev SFMP Phare CBC 2001


4.4 Naplňovat „koncepci činností EL do roku 2004“.


4.5 Uzavřít dohodu/smlouvu o spolupráci v oblasti přeshraniční kooperace s ÚK


6. Propagace EL


6.1 Spolupůsobení v pracovních společenstvích a grémiích


6.2 Realizací projektů EL:


· Katalog kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe na rok 2003

· Čtvrtletní kulturní a sportovní kalendář


· atd.


6.3 Tiskovými sděleními


6.4 Spolupráce při tvorbě reportáží pro televizi MDR


6.5 Prezentací na veletrzích cestovního ruchu


6.6 Spoluprácí s  různými institucemi a organizacemi


6.7 Každodenní informativní činností a prací s veřejností euroregionu 

v Ústí nad Labem, dne 3.3.2003

zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský
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