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Plán činnosti Euroregionu Labe na rok 2005
Návrh plánu činnosti EL na rok 2005 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 a dále navazuje na koncepci činností EL do roku 2004.
Euroregion Labe bude pro své členy v roce 2005 vykonávat následující činnosti:
-

konzultace k programu Interreg IIIA
Po vstupu ČR do EU a zahájení Interregu III A je třeba využít možnosti čerpání finančních prostředků. Žadatelé
budou vystaveni konkurenci s žadateli po celé sasko-české hranici. Prostředky nejsou alokovány na jednotlivé
euroregiony. Vzniká nebezpečí, že jiné subjekty předloží své projekty a vyčerpají prostředky, které jsou na
program Interreg IIIA pro ČR vyčleněny. Činnost EL by měla takovému vývoji zamezit. Konzultace potenciálním
žadatelům budou probíhat průběžně. Je možné domluvit si konzultaci s ředitelem EL a je možné přizvat na tuto
konzultaci zástupce ARREL.
Konzultační den bude čtvrtek.

-

vyhledávání partnerských obcí (doprovod při prvních kontaktech)
Vzhledem k tomu, že EL je svazkem obcí, bude se činnost zaměřovat na obce-členy EL, kteří budou mít zájem o
spolupráci se saskými obcemi. Sekretariát EL bude zajišťovat vyhledání konkrétního partnera a počáteční kontakty
za pomoci sekretariátu EEL v Pirně.

-

zajištění prezentace obcí
Prezentace obcí bude probíhat v rámci propagace EL. Viz kapitola propagace EL
V současné době probíhá prezentace obcí v rámci katalogu EEL, kalendáře EEL a na domovské stránce EL.

-

zajištění možnosti prezentace akcí pořádaných členy EEL v Katalogu sportovních a kulturních zařízení EEL a
Kalendáři sportovních a kulturních akcí EEL. Vzhledem ke změnám na saské straně již německá strana nebude
moci ze 100 % hradit vydávání katalogu a kalendáře, jak to činil od počátku.
Česká strana se domnívá, že pokud bude katalog a kalendář zachován, nemělo by se jednat pouze o elektronïckou
verzi, což byla představa saské strany EEL
EL předloží do grantového schéma SROP, Opatření 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch. Zde je podopatření
podporující tisk materiálů. Projekt musí dosáhnout hranice 500.000 Kč. Podpora činí max. 75% způsobilých
nákladů. Vlastní podíl by hradil EL a saská část by přispěla svou částí financování.
Katalog a Kalendář bude mít formu nejen tiskoviny, ale také bude k dispozici na cd a na internetu.

-

EL ve spolupráci se Sdružení severočeských obcí (SESO) a s Ústeckým krajem se bude ucházet o podporu
projektu SROP opatření 3.3. Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci
programů v Ústeckém kraji. V EL bude vytvořeno Rozvojové centrum jehož úkolem bude pro obce:

•
•
•
•
•

Distribuce informační materiálů
Sběr informací (zpracování analýz)
Pořádání seminářů, workshopů…
Spolupráce na vytvoření lokálních strategií
Konzultace, poradenství, zpracování projektů

-

Euroregion Labe bude podávat ÚK stanoviska k projektům na základě smlouvy mezi EL a ÚK

Komunikace se členy EL
V roce 2005 bude zlepšena komunikaci s členskou základnou. Členové budou informování o činnosti EL, ale také o
činnostech a službách ARREL o.p.s. (např. spolupráce obcí EL s Krajskou energetickou agenturou ÚK při zpracování
energetických projektů, metodická pomoc obcím při financování“energetických projektů“ z dotačních titulů v oblasti
energetiky, projekt proinvestorské politiky na území EL)
Ke zlepšení komunikace bude pokračovat pravidelné setkání starostů-členů EL. Schůzky budou svolávány po okresech
příp. po oblastech pověřených obcí. Na těchto zasedáních budou starostové informováni ředitelem EL o vývoji EEL a
programů podporující přeshraniční spolupráci a dále budou přítomni zástupci ARREL, kteří podají informace o
ostatních záležitostech. Tímto postupem bude také probíhat zpětná vazba.
1

Plán činnosti EL na rok 2005
XV. Sněm Euroregionu Labe
8 . března 2005

Harmonogram schůzek:
- Před Sněmem EL. se uskuteční první schůzky starostů-členů EL po jednotlivých okresech
- pravidelná setkání (předpoklad 2x ročně) členů EL po jednotlivých okresech
- bude vydáván zpravodaj EL v elektronické podobě (předpoklad 2x ročně) o činnosti EL (sekretariátu EEL, popř.
Arrelu o.p.s.)
V roce 2001 byla zahájena činnost domovské stránky www.euroregion-labe.cz . V roce 2005 je nutná údržba a
aktualizace stránek EL.
Na stránce je sekce prezentace členů EL. Členové mají k svým údajů přístup (jméno, heslo bylo zasláno, v případě
ztráty jména nebo hesla kontaktujte sekretariát EL). Jinak budou na stránky umísťovány informace o programech nebo
informace o dění v EEL.
Programy podpory přeshraniční spolupráce v EEL
Interreg III A v ČR
Od 1.5.2004, kdy se ČR stala členem EU se otevřela ČR možnost čerpat prostředky Interreg III A na podporu
projektů s přeshraničním efektem, byly vytvořeny struktury Interreg III A. Správním orgánem byla ustavená Saská
státní kancelář, národním orgánem bylo ustaveno MMR ČR. Místem, které žádosti přijímá byly staveny Sekretariáty
regionálních rad soudržnosti Nuts II na jednotlivých krajích. Euroregiony, včetně EL, spolu s kraji a ministerstvy byly
zařazeny jako hlasující členové Řídícího výboru. Tento výbor rozhoduje o podpoře jednotlivých projektů splňujících
všechna kritéria Interreg IIIA. Tzn. euroregiony mají spolu s ostatními konečné slovo při rozhodování o podpoře
jednotlivých žádostí. Termíny zasedání ŘV: 15.2. 18.5., 20.9. a 22.11.
Vedle řídícího výboru pracuje monitorovací výbor, jehož úkolem je sledovat , zda intervence má požadovaný
účinek příp. změnit nastavení, aby se zvýšila efektivita využití finančních prostředků.
Tab. rozdělení financí pro českou stranu sasko-českého příhraničí na jednotlivé roky programu Interreg IIIA
Podíl Evropské unie
Národní podíl
Veřejné
Celkové
výdaje
Rok
Podíl
výdaje
celkem
Celkem
ERDF
Celkem
2004
30,54% 4 031 495
3 987 148 3 023 621 3 023 621 1 007 874
2005
31,16% 4 112 622
4 067 383 3 084 466 3 084 466 1 028 155
2006
CELKEM

38,30%

5 055 884

5 000 269

3 791 913

3 791 913

1 263 971

100%

13 200 000

13 054 800 9 900 000

9 900 000

3 300 000

Fond malých projektů Interreg III A
EL zažádal o podporu projektu s názvem Fond malých projektů (FMP) Interreg IIIA v EEL. Dne 23.11. byl na
zasedání ŘV v Drážďanech schválen. Finanční alokace na tento fond je 372.000 € (11.764.000,- Kč). Tyto prostředky
budou vázány do konce roku 2006 a budou vyučovány v nejpozději do poloviny 2007. Bude se jedna jako doposavad u
SFMP Phare CBC o neinvestiční projekty s maximální podporou 7.500 €. Stejný fond mají k dispozici kolegové ze
saské strany.
Dne 13.1. 05 proběhlo ustavující zasedání Lokálního řídícího výboru (LŘV). Tento výbor rozhoduje o
poskytnutí prostředků na projekty FMP Interreg IIIA. Jednání LŘV se řídí jednacím řádem, který byl schválen na
ustavujícím zasedán LŘV. Podle jednacího řádu jsou hlasujícími členy zástupce okresu Děčín, Ústí nad Labem, Teplice,
Litoměřice (dva zástupci), ředitel EL a zástupce Ústeckého kraje. Zástupci německé strany s právem hlasování:
zástupce okresů Weißeritz, Saské Švýcarsko, zástupce zemské hlavního města Drážďany, zástupce vládního presidia
Drážďany, jednatel EEL. Zasedání LŘV bude probíhat střídavě na českém a saském území.
Zástupce MMR upozornil na možnost vyhlášení výzvy, a to i v případě, že neexistuje elektronická žádost
(ELZA), na kterou musí žadatel vyplnit svou žádost. Tato žádost bude dále předána do systému MONIT. Rychlost
dokončení systému nemůže EL ovlivnit.
V průběhu měsíce února příp. března bude vyhlášena výzva pro žadatele z české strany k překládání žádostí. Tím by
měla být otevřena možnost čerpání prostředků Interreg III A na malé projekty s maximální podporou 7.500 €
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Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a
v zahraničí

•

Asociace euroregionů ČR.
EL je zakládajícím členem asociace. Na práci asociace, která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českoněmecké hranici, se bude EL i nadále aktivně podílet
Asociace hraničních evropských regionů (AGEG)

•

Spolupráce s Ústeckým krajem v přeshraničních otázkách.

•

Spolupráce s odborem programů EU na MMR ČR na programu Interregu III A

•

Propagace EEL
•

Realizací projektů EL:

-

XII. Olympiáda dětí a mládeže v okrese Weisseritz
jedná se o tradiční akci EEL, každoročně se olympiáda účastní kolem 1000 sportovců z osmi okresů EEL.
Olympiáda je putovní a koná se střídavě na českém a saském území. 75% nákladů bude hrazeno z grantů (FMP
Interreg III A)
Katalog kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe na rok 2005. Možnost financování je popsána
výše.
Čtvrtletní kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Elbe/Labe Možnost financování je popsána výše.

-

• Tiskovými sděleními
Veřejnost bude informována o činnosti a akcích EEL v tisku na české i německé straně.
• Spolupráce při tvorbě reportáží pro televizi (např. MDR, video report, ad.) a rozhlas. Bude podpořena spolupráce
společnosti Dresdner Redaktion, která připravuje pro MDR pořad „na dobré sousedství“
• Prezentací na veletrzích cestovního ruchu
Vstup do svazu cestovního ruchu DELITEUS a v rámci svazu využít možností společné prezentace na veletrzích
cestovního ruchu, kterých se DELITEUS bude účastnit. (např. Lipsko, Praha, Brno)
• Každodenní konzultační činností a prací s veřejností EEL
Činnosti 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 a koncepci činností EL
do roku 2004.
Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2005:
♦

Plánovaný termín sněmu EL na rok 2005 je stanoven na měsíc březen 2005

Podle platných stanov EL z 25. 3. 2003 je nutné svolat sněm minimálně jednou do roka. V posledních letech (20012004) byl sněm EL svoláván vždy v březnu.
Úkoly a pravomoci Sněmu EL stanovují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL patří:
• schválení rozpočtu EL na rok 2005
• schválení plánu činnosti EL na rok 2005
• schválení hospodaření EL za rok 2004
• schválení zprávy o činnosti EL za rok 2004
Sněm by měl být vyvrcholení činnosti celého EL za určité časové období.
♦

Návrh časového harmonogramu Rady EL na rok 2005, která je výkonným orgánem svazku obcí EL s
všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL zakotvených v jeho stanovách. Ze své
činnosti se odpovídá Sněmu EL. Rada EL si určí frekvenci zasedání.
Podle platných stanov je mandát Rady EL dvouletý. Rok 2005 je rokem volebním.
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♦

Kontrolní komise (KK) je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se odpovídá sněmu. Řádné zasedání
kontrolní komise EL se podle stanov EL koná nejméně jednou za pololetí. KK se v roce 2005 bude řídit stanovami
EL. Mandát Kontrolní komise je časově shodný s mandátem Rady EL. Rok 2005 je tedy volebním rokem.

♦

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.

-

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 Labe a Euroregionu Elbe/Labe
bude kontaktní osobou ve vztahu EL a Agentury pro regionální rozvoj Euroregionu Labe, o.p.s.
bude zastupovat EEL na jednání Asociace hraničních evropských regionů (AGEG)

-

V případě zaneprázdněnosti jsou pověřeni těmito činnostmi místopředsedové.
♦
-

-

Ředitel bude plnit úkoly stanovené Radou EL, předsedou EL 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 řídícího a monitorovacího výboru
INTERREG IIIA/Phare bude EL zastupovat na jednání Řídící skupiny Interreg III A Sasko – ČR pro přípravu
fungování Interreg III A v ČR
bude připravovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání odborných pracovních skupin EEL
bude spolupředsedat (společně s jednatelem EEL na saské straně) FMP Interreg III A v EEL
bude kontaktní osobou podle smlouvy s Ústeckým krajem
bude zastupovat EL na jednání Asociace euroregionů ČR
bude zastupovat EEL na jednání Asociace hraničních evropských regionů (AGEG)

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 minimálně jednou ročně.
- Zasedání Rady EEL proběhne v roce 2005 na saském území EEL.
Presidium EEL
- Presidium se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů (ředitele) celkem má tedy osm členů a
zasedá minimálně jednou ročně
- Zasedání prezídia EEL proběhne na českém území EEL.
Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle rámcové dohody odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe.
OPS se potýkají stále s problémem členů. Vzhledem k reformě veřejné zprávy v ČR a k přesunům uvnitř úřadů měst.
Problém se začíná projevovat také na saské straně.
Kromě zástupců měst má EL právo jmenovat do skupin odborníky z dalších institucí (UJEP, OHK, KHK ad.), kteří
budou mít o práci v OPS EEL zájem.. V každé skupině je (popř. bude jmenován) také zástupce ÚK (KÚ ÚK).
Termíny zasedání OPS v roce 2005 budou upřesněny po dohodě se saskou stranou.

tí nad Labem, dne 2005

zpracoval: Vladimír Lipský, ředitel EL
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