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Plán činnosti Euroregionu Labe na rok 2008 
 
 Návrh plánu činnosti EL na rok 2008 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 bude pro své členy a organizace registrované na jejich katastrálním území v roce 2008 
vykonávat následující činnosti: 
 
- konzultace k programu Cíle 3 ČR-Sasko 

 
V roce 2008 bude zahájen program Cíle 3, Podpora přeshraniční spolupráce. Program nahradí iniciativu Interreg 
III A. Euroregion Elbe/Labe je hlasujícím členem Monitorovacího výboru Cíle 3 ČR-Sasko. Výbor se bude 
scházet zpravidla  čtyřikrát ročně. Na zasedáních bude schvalovat předložené žádosti o podporu projektů. 
 
 Součástí Cíle 3 ČR-Sasko bude i Fond malých projektů Cíle 3, Podpora přeshraniční spolupráce. Odpovědnost 
za realizaci fondu na území Euroregionů ponesou přímo Euroregiony. Na rozdíl od „velkého Cíle“ jsou ve FMP 
alokovány prostředky na euroregiony. Na žádosti o podporu projektů v každé národní části euroregionu bude 
vyčleněno 200.000 €. EEL bude disponovat tedy 400 tis. € 
 Projekt FMP bude podléhat stejným pravidlům jako ostatní projekty financované z programu Cíle 3. Saská 
strana bude vykonávat úlohu vedoucího partnera Administraci FMP bude provádět společný sekretariát, který se 
bude skládat z české a saské části 
 Výběr podpořených projektů bude vykonávat Lokální řídící výbor EEL, složený ze zástupců české a saské 
strany. Ve výboru budou obě strany zcela rovnoprávné a každá strana bude disponovat jedním hlasem. Složení 
české strany bude následující: 

- jednatel (Euroregionu) 
- zástupce orgánu samosprávy 

z okresu Děčín 
z okresu Ústí nad Labem 
z okresu Teplice 
z okresu Litoměřice 
z okresu Litoměřice 

- zástupce Ústeckého kraje 
 
zástupci s poradním hlasem 
 
- zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky  
- hospodářští a sociální partneři  
 

  
- 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. Situace v oblasti vyhledávání partnerů jako partnerských obcí je složitá. 
Z německé strany je registrován určitý nezájem. Situace je lepší u spolků svazů, příp. když se jedná o konkrétní 
projekty. 

 
- zajištění prezentace obcí 

Prezentace obcí bude probíhat v rámci propagace EL. Viz kapitola propagace EL. 
V současné době probíhá prezentace obcí v rámci Katalogu kulturních a sportovních zařízení EEL, Kalendáře 
kulturních a sportovních akcí v EEL a na domovské stránce EL. V lednu byla podána žádost o podporu projektu 
nové společné webovské stránky celého EEL. 
 
-zajištění možnosti prezentace akcí pořádaných členy EEL v Katalogu sportovních a kulturních zařízení EEL a 
Kalendáři sportovních a kulturních akcí  EEL (KUKA). Projekty KUKA a Katalog EEL bude realizovány po celý 
rok 20087. Projekt je k dispozici na internetu na adrese www.euroregion-labe.cz nebo www.euroregion-elbe-
labe.cz 
 

- Činnost Rozvojového centra v Roudnici nad Labem bude v roce 2008 zajišťovat paní Hana Pateliotisová. Jedná se 
o poradenství pro dotace pro členské obce. 

http://www.euroregion-labe.cz/
http://www.euroregion-elbe-labe.cz/
http://www.euroregion-elbe-labe.cz/
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Komunikace se členy EL 
 
 Členové budou informování o činnosti EL. Ke zlepšení komunikace bude pokračovat pravidelné setkávání 
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 (Cíle 3, Podpora přeshraniční spolupráce a FMP): 
- minimálně se schůzky uskuteční 1x ročně. 
- podstatné informace budou zadávány na internetové stránky EL www.euroregion-labe.cz, členové budou 

upozorněni na novinky. 
-  případě potřeby budou členové informováni telefonicky či e-mailem. 

 
 Na stránkách je také sekce prezentace členů EL. Členové mají k svým údajů přístup (jméno, heslo bylo 
zasláno, v případě ztráty jména nebo hesla kontaktujte sekretariát EL).  
 
 
Programy podpory přeshraniční spolupráce v EEL 
 
Cíl 3 EU, Podpora přeshraniční spolupráce 2007-2013 
 
- Program nahradí iniciativu Interreg III A. Celkem bylo na českou stranu česko-saského programu vyčleněno 67 

mil. €., což představuje téměř trojnásobný nárůst oproti letům 2004-2006. Čerpání Bude nutné postupovat podle 
principu vedoucího partnera a bude nutné splnit alespoň dvě kriteria ze čtyřech (společné plánování, společná 
realizace, společné financování a společný personál). Program měl být zahájen již v roce 2007. Evropská komise 
program schválila teprve 20. 12. 2007. Program bude vyhlášen teprve v roce 2008, patrně v polovině roku 2008. 
 

- Fond malých projektů Cíle 3, Podpora přeshraniční spolupráce. 
Tento nástroj byl schválen řídícím orgánem/národním orgánem pro euroregiony. Jedná se  o vyčlenění 

prostředků pro malé projekty napříč spektrem obsahu podpory v rámci Cíle 3. Odpovědnost za realizaci fondu na 
území euroregionů ponesou přímo euroregiony. Na rozdíl od „velkého Cíle“ jsou ve FMP alokovány prostředky na 
euroregiony. Na žádosti o podporu projektů v každé národní části euroregionu bude vyčleněno 200.000 €. EEL 
bude disponovat tedy 400 tis. € na rok.  

Projekt FMP bude podléhat stejným pravidlům jako ostatní projekty financované z programu Cíle 3. EEL 
(česká a saská část) bude muset zpracovat velký projekt s názvem FMP, přičemž saská strana bude vykonávat 
vedoucího partnera. V rámci FMP budou také uvolněny ještě prostředky na administraci cca. 255 tis. Kč na 
euroregion a celé období.  Administraci FMP bude provádět společný sekretariát, který se bude skládat z české a 
saské části. Předpokládá se, že v euroregionu budou pracovat minimálně dva pracovníci.  Spolufinancování ve 
výši 15% bude krýt MMR z rozpočtu ministerstva. 

Fond malých projektů (FMP) bude fond, který podporuje projekty s maximální podporou 15.000,- € (dvě 
kriteria: společné plánování, společná realizace, a společný personál) nebo 22.500,- € (společné financování a 
jedno z kriterií: společné plánování, společná realizace, a společný personál).  

Je třeba zvolit členy Lokálního řídícího výboru, případně ponechat stávající členy LŘV. Lokální řídící výbor 
EEL bude složený ze zástupců české a saské strany. Ve výboru budou obě strany zcela rovnoprávné a každá strana 
bude disponovat jedním hlasem. Složení české strany bude následující: 

- jednatel (Euroregionu) 
- zástupce orgánu samosprávy 

z okresu Děčín 
z okresu Ústí nad Labem 
z okresu Teplice 
z okresu Litoměřice 
z okresu Litoměřice 

- zástupce Ústeckého kraje 
 
 
Fond malých projektů Interreg III A 

V EEL bude ještě v roce 2008 dobíhat Fond malých projektů Interreg III A. Proběhne oběžné řízení. Podle 
jednacího řádu jsou hlasujícími členy zástupci okresu Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice (dva zástupci), 
ředitel EL a zástupce Ústeckého kraje.  
 

http://www.euroregion-labe.cz/
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Projekty EL v roce 2008  
- Kalendář kulturních a sportovních akcí v EEL 
 Jedná se o tradiční projekt EEL. Cílem je zlepšovat informovanost obyvatel a návštěvníků o kulturních a 
sportovních aktivitách v regionu. Celkové náklady na tisk a sběr dat  činí asi 300 tisíc Kč na jeden rok (tzn. 4x4000 
brožurek a redaktoři). Vzhledem k otevření FMP až na jaře roku 2008, je třeba provizorního řešení především v otázce 
financování kalendáře. 
 První čtvrtletí 2008 je zajištěno z české strany. Otevřeno zůstává financování druhé čtvrtletí 2008.  
V případě, že se nepodaří zajistit prostředky z dotací  na druhé čtvrtletí, kalendář vydat v úsporné variantě.  
 
- Katalog kulturních a sportovních zařízení 
 Stejný případ jako kalendář. Vzhledem k tomu, že vydání na rok 2008 je zajištěno z FMP Interreg III A, 
nastane otázka dalšího vydání až koncem roku 2008.  
 
- XV. Sportovní hry EEL 
 V roce 2008 se mají hry konat na české straně euroregionu v Děčíně. Je navrženo ponechat formát pěti 
sportovních odvětví: fotbal, atletika, plavání, šachy a výběrový sport. 

V roce 2007 se her poprvé účastnili sportovci družstva Euroregionu Krušnohoří. V roce 2008 bude tato účast 
sportovců Euroregionu Krušnohoří  pokračovat. 
 Za českou stranu se organizace zúčastní zástupci okresních sportovních svazů ČSTV z Teplic, Děčína a 
Litoměřic a Sportovní unie z Ústí nad Labem.  Za saskou stranu to budou zástupci okresních svazů KSB 
Drážďany, KSB Saské Švýcarsko a KSB Weißeritzkreis.   
 Sekretariát podal žádost na ÚK do programu „Sport pro všechny 2008“, kde jsme požádali o 200.000 Kč. Až 
bude spuštěn program FMP budeme žádat o finance i z tohoto zdroje    
 
- Společné www  stránky 
 Na české straně zbývá  část prostředků z FMP Interreg III A. Současné stánky byly připraveny v roce 2001 a 
již začínají zaostávat. Po konzultacích bylo navrženo postavit stánky na platformě webjet, kdy se stránky připraví a pak 
můžeme sami tyto stránky aktualizovat. Přístup k administraci by měly obě strany. 
 
Je možné také využít stránky pro nový FMP. 
 
 
 
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. V roce 2008 předsedá asociaci Euroregion Silva Nortica.  Na práci asociace, 
která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českých hranicích, se bude EL i nadále aktivně podílet. 
Kromě nákladů na cestovné nevzniknou žádné další náklady. 
 

• Asociace hraničních evropských regionů (AGEG),  
 
• Spolupráce s  Ústeckým krajem v přeshraničních otázkách. 

 
• Spolupráce s odborem pro přeshraniční spolupráci na MMR ČR  na programu Cíle 3 přeshraniční spolupráce 

v rámci EU. Členství v monitorovacím výboru Cíle 3 přeshraniční spolupráce, jehož úkolem bude výběr projektů. 
 
 
Propagace EEL 
 
• Realizací projektů EL: 
 
- XV. Sportovní hry dětí a mládeže v Ústí nad Labem  

jedná se o tradiční akci EEL, každoročně se her účastní kolem 600. Hry jsou putovní a střídavě se konají na 
českém a saském území.  

- Čtvrtletní Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Elbe/Labe 2008.V nákladu 4000 ks tištěných brožur. 
- Katalog kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe na rok 2008. V nákladů 4000 ks tištěných 

brožur. 
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• Tisková sdělení 
 Veřejnost bude informována o činnosti a akcích EEL v tisku na české i německé straně. 
• Spolupráce při tvorbě reportáží pro televizi (např. Lyra, ČT1, MDR, video report, ad.) a rozhlas. Bude podpořena 

spolupráce se společností Dresdner Redaktion, která připravuje pro MDR pořad Větrná růžice. 
• Každodenní konzultační činností a prací s veřejností v 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.  
 
Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2008: 
 
♦ Plánovaný termín sněmu EL na rok 2008 je stanoven na měsíc březen. 
 
Podle platných stanov EL  z 25. 3. 2003 je nutné svolat Sněm minimálně jednou do roka.  
Úkoly a pravomoci Sněmu EL stanovují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL patří: 

• schválení rozpočtu EL  
• schválení plánu činnosti EL  
• schválení hospodaření EL  
• schválení zprávy o činnosti EL  
 

 
♦ Návrh časového harmonogramu Rady EL na rok 2008, 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. 

 
♦ 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.  
♦ 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 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 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  Cíle 3 a monitorovacího výboru Cíle 3 
- bude připravovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání odborných  pracovních skupin EEL 
- bude spolupředsedat  (společně s jednatelem EEL na saské straně)  FMP Cíl 3 v EEL  
- bude kontaktní osobou podle smlouvy s Ústeckým krajem 
- bude zastupovat EL na jednání Asociace euroregionů ČR 
- bude zastupovat EL na jednání Asociace hraničních evropských regionů (AGEG) 
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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 2008 na českém 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 saském 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 pověřených 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  po dohodě se saskou stranou jsou součástí přílohy „Rozpis termínů  EELna rok 2008“. 
 

 
 
Ústí nad Labem, dne 22.2.2008 zpracoval: Vladimír Lipský, ředitel EL 
 


