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Plán činnosti Euroregionu Labe na rok 2014 
 
 

 
 Návrh plánu činnosti EL na rok 2014 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 2014 vykonávat tyto činnosti: 
 
Administrace Společného fondu malých projektů (FMP) EEL Programu Cíle 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 

 
 V roce 2014 bude i nadále pokračovat realizace již schválených projektů spolufinancovaných z 
dotací Společného fondu malých projektů EEL (SFMP) z Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 
3 ČR-Sasko. Vedoucím partnerem společného projektu je saská strana Euroregionu Elbe/Labe. Administraci 
SFMP provádí společný sekretariát EEL, který se skládá z české (2 zaměstnanci) a saské (od r. 2014 - 1 
zaměstnanec) části. Veškeré náklady na dva české pracovníky sekretariátu SFMP EEL jsou ze 100 % 
hrazeny v rámci projektu. 

Na českou část SFMP bylo na období 2009-2014 vyčleněno 1.868.312,42 € a z toho na malé projekty 
připadá maximálně 1.588.000 €, rozdíl připadne EL na administraci.  Na zasedání Monitorovacího výboru 
8.11.2011 bylo schváleno navýšení prostředků fondu na léta 2012-2013 (REALIZACE A ADMINISTRACE 
AŽ DO KONCE 2014) o celkovou částku 880.112,42 €, z toho na malé projekty je vyčleněno 747.162,91 € 
(dotace EU činí 635.088 €). Lokální řídící výbor (LŘV) EEL, složený paritně ze zástupců české a saské 
strany euroregionu už v roce 2014 nebude provádět výběr projektů, ale bude operativně řešit problémy, 
které mohou nastat v závěru administrace SFMP EL.  

V roce 2014 je naplánováno jedno zasedání LŘV (květen).  
 
Složení LŘV  
- česká strana (stav k 1.1.2014): 
hlasující zástupci 
ředitel Euroregionu Labe (Mgr. Vladimír Lipský) 

 zástupci samosprávy 
  z okresu Děčín (Děčín – Ing. Věra Jančová) 
  z okresu Ústí nad Labem (Ústí nad Labem – Ing. Tereza Dostálová) 
  z okresu Teplice (Dubí – Mgr. Jiří  Šiller)  
  z okresu Litoměřice (Budyně – Eva Šánová, Ing. Petr Medáček)  

zástupce Ústeckého kraje (Ing. Miroslav Jemelka) 
 
zástupci s poradním hlasem 

 hospodářští a sociální partneři 
 zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky 

 
- saská strana - členové s jedním hlasem (celkem 7 hlasujících členů):  

 hlasující zástupci  
 jednatel EUROREGIONU ELBE/LABE   (1) 
 zástupci územních celků 
  Zemské hlavní město Drážďany   (2) 
  Okres Saské Švýcarsko / Východní Krušnohoří (2) 
  Okresní město Pirna    (1) 
  Okresní město Dippoldiswalde   (1) 

zástupci s poradním hlasem 
 hospodářští a sociální partneři 
 

Veškeré podrobnosti k SFMP jsou také k nalezení na stránkách: http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/.  
 
 
Sekretariát SFMP EEL, pokračování SFMP v dotačním období 2014-2020 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
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Z české strany budou administraci SFMP personálně i nadále zajišťovat dva pracovníci (projektová 
koordinátorka a finanční manažerka). Na saské straně bude administraci SFMP zajišťovat jedna manažerka. 
Podle informací saské strany dojde ke stěhování saského sekretariátu z Pirny do Drážďan v období duben - 
květen 2014. Spolufinancování administrace SFMP z Programu Cíl 3 bude ukončeno k 31.12.2014 a již dnes 
je zřejmé, že nový program nebude k tomuto datu zahájen. Saská strana nás ujistila, že je odhodlaná 
financovat zachování pracovního místa jedné manažerky z vlastních zdrojů. Kontinuita činností tak nebude 
přerušena.  
 
Jednání o následném období 2014-2020 budou probíhat po celý rok 2014. Již dnes je jasné, že SFMP bude 
i nadále existovat a jeho administrace bude opět svěřena euroregionům. V rámci SFMP budou opět 
podporovány neinvestiční projekty v max. dotaci 15 000 EUR.  
 

  
Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech) 
 
 

 Vzhledem k tomu, že EL je svazkem obcí, bude se činnost zaměřovat na obce - členy EL příp. i 
instituce nacházející se na území členů, které budou mít zájem o spolupráci se saskými obcemi/institucemi. 
Vzhledem k menší ochotě saských obcí vázat se na jednoho partnera je těžké navázat obecná partnerství. 
Jednoduší je nalézt partnera pro konkrétní projekt. Situace je lepší u spolků, svazů, příp. u konkrétních 
projektů. Sekretariát EL bude členům EL zajišťovat aktivní vyhledávání konkrétního partnera a počáteční 
kontakty i za pomoci sekretariátu EEL v Pirně.  
 

 
Zajištění prezentace obcí 
 
 

 Prezentace obcí bude probíhat v rámci propagace EL - viz. kapitola „Propagace EL“. V roce 2014 je 
vydávána čtvrtletně tištěná brožura „Kulturní a sportovní kalendář EEL“ v nákladu 1000 českých a 1000 
německých brožurek. Tyto brožurky jsou distribuovány na obou stranách EEL (přes informační střediska). 
V roce 20134 bude také probíhat prezentace obcí v rámci Katalogu kulturních a sportovních zařízení EEL a 
již zmiňovaného Kalendáře kulturních a sportovních akcí v EEL také na domovské stránce EEL 
http://www.euroregion-elbe-labe.eu.  
 Všichni členové EL mají možnost uveřejnit prezentaci akcí pořádaných ve svých obcích  
v obou zmíněných brožurách.   
 Dále bude aktualizován portál www.museum-euroregion-elbe-labe.eu, shromažďující 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 EL se 
budou také účastnit dalších jednání pořádných zástupci členů EL. Na těchto zasedáních budou starostové 
informováni ředitelem EL o vývoji EL, projektu SFMP EEL a přípravách na nový Program na podporu 
přeshraniční spolupráce ČR - Sasko. Podstatné informace budou zadávány na internetové stránky EL 
www.euroregion-elbe-labe.eu. V případě potřeby budou členové EL informováni e-mailem či telefonicky.  
 
   
Realizace projektů  EL v roce 2014 
 

 
Kalendář kulturních a sportovních akcí v EEL a Katalog kulturních a sportovních zařízení 
 Projekt Kulturního kalendáře EEL na 1. a 2. čtvrtletí 2014 bude probíhat v rámci dotace ze SFMP 
EEL z roku 2013. Z důvodu ukončení nynějšího SFMP EEL Programu Cíl 3 nebudou 2. a 3. čtvrtletí vydána 
tištěně, zatím se jedná alespoň o elektronické verzi.  
Workshop „Bioenergie v Euroregionu Elbe/Labe“  

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.museum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/


XXIV. Sněm Euroregionu Labe 2014 
 

 
 
 
 

 

3 

 EL bude projektovým partnerem projektu. Vedoucím partnerem bude Hlavní zemské město 
Drážďany. Workshop se uskuteční 20.2.2014 v Ústí nad Labem. Na tuto akci bude pozváno cca 50 zástupců 
zemských okresů, měst a obcí, odborných institucí a firem zabývajících se danou problematikou. Výsledkem 
workshopu by mělo být zlepšení znalostí a informovanosti na daném území. Workshop bude základem 
společných aktivit na tomto poli.  
Aktualizace muzeálního portálu „Muzea v Euroregionu Elbe/Labe“  
EL bude stránky aktualizovat v průběhu roku podle potřeby uvedených institucí. Zatím je zde 22 institucí z 
české strany. www.museum-euroregion-elbe-labe.eu 
 
  
 
Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti      
na území ČR a v zahraničí 
 

 
 Bude probíhat intenzivní spolupráce s Ústecký krajem. 6.3.2014 proběhne schůzka s hejtmanem. 
ÚK poskytne EL dotaci na činnost. Od roku 2014 je EL členem Koordinačního výboru ÚK pro přípravu 
dotačního období 2014+.  
 Asociace euroregionů ČR - EL je zakládajícím členem asociace. V roce 2014 předsedá asociaci 
Euroregion Silva Nortica.  Na práci asociace, která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českých 
hranicích, se bude EL i nadále podílet.  
 Bude probíhat aktivní spolupráce s odborem pro přeshraniční spolupráci na MMR ČR a s Krajským 
úřadem Ústeckého kraje na novém programu na podporu přeshraniční spolupráce v rámci EU v období 2014 
- 2020.  
 I nadále budou zástupci EL členy v Monitorovacím výboru Programu Cíl 3 přeshraniční spolupráce 
ČR-Sasko. 
 
 
Propagace Euroregionu Elbe/Labe  
 

 
 Vydávání čtvrtletního Kulturního a sportovního kalendáře Euroregionu Elbe/Labe 2014, prezentace 
na trojjazyčném muzejní portálu EEL www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu.  

 Dále bude EEL propagován formou tiskových sdělení, veřejnost bude informována o činnosti a 
akcích EEL v tisku na české i německé straně. EEL se bude podílet na spolupráci při tvorbě reportáží pro 
televizi a rozhlas. I nadále bude vydáván Kulturní pas EEL, jedná se o tradiční projekt poskytování slev 
českým turistům v kulturních zařízeních v Sasku. 
 Propagace EEL bude probíhat i formou každodenních konzultačních činností a prací s veřejností 
v EEL.  
 
 
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 2014: 
 
 Termín zasedání Sněmu EL na rok 2014 bude stanoven na prvním zasedání Rady EL v roce 2014. 
 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 rozpočtu EL  
• schválení plánu činnosti EL  
• schválení hospodaření EL  
• schválení zprávy o činnosti EL 
• schválení výše členského příspěvku; Kontrolní komise EL navrhuje zvýšení členského příspěvku na 

3 Kč za osobu 
• Volba členů Rady EL a KK EL  

http://www.museum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
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 Rada EL je výkonným orgánem svazku obcí EL 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 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 jednáních Lokálního řídícího výboru SFMP Cíle 3 a 
Monitorovacího výboru Cíle 3. Bude připravovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání 
odborných  pracovních skupin EEL. Bude spolu předsedat zasedáním LŘV (společně s jednatelem EEL na 
saské straně)  SFMP Cíl 3 v EEL. Bude zastupovat EL na jednáních Asociace euroregionů ČR. 
 
 
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 2014 minimálně jednou a to na českém území. 
Plánované je zasedání 25.5.2014 v Ústí nad Labem na Větruši. 

Prezídium EEL 
 Prezídium se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů (ředitele) - celkem má tedy 
osm členů a zasedá minimálně jednou ročně. Zasedání Prezídia EEL proběhne v roce 2014 na českém 
území EEL.  

 Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle Rámcové dohody odborné pracovní skupiny (OPS) 
Euroregionu Elbe/Labe. OPS se stále potýkají s problémem aktivní účasti členů. Kromě zástupců členů-obcí 
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).  
 Harmonogram termínů zasedání OPS na rok 2014 bude sestaven po dohodě s německou stranou a 
bude zveřejněn na webových stránkách EEL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, dne 31.1.2014 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL 
 


