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Plán činnosti Euroregionu Labe na rok 2015 
 
 

 
Návrh plánu činnosti EL na rok 2015 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 2015 vykonávat tyto činnosti: 
 
• Administrace Společného fondu malých projektů (SFMP) EEL Programu Cíle 3 

na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 
 

SFMP v roce 2015 vstoupí do své závěrečné fáze. Činnost EL bude spočívat v přípravě vyúčtování za 4. 
čtvrtletí 2014 a za 1. čtvrtletí 2015. Směrem k nositelům malých projektů bude úkol zajistit vyplacení 
zbývajících plateb za 3. čtvrtletí 2014 (cca. 171. tis. €). K 31.3.2015 bude SFMP v EEL ukončen.  

Veškeré podrobnosti k SFMP jsou na stránkách: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-
programy/fond-malych-projektu/. Z české strany budou SFMP personálně i nadále zajišťovat dva pracovníci 
(projektový koordinátor a finanční manažer).  
 
 
• Program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Saskem 2014-2020 
 
V roce 2015 bude zahájen program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem v období 
2014-2020 s rozpočtem 157 mil. €. Euroregion Labe bude opět zastoupen v Monitorovacím výboru 
programu. Zahájení je naplánováno na jaro 2015.  
Další podrobnosti je možné sledovat na stránce programu: http://www.sn-cz2020.eu.  
 
Projekty nového programu se budu zaměřovat podle těchto priorit: 
 

Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 
- Koncepční a investiční ochrana proti povodním  
- Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních 
systémů a komunikačních platforem, doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým 
projektům  
- Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností  
Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů 
- Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních 
povodích  
- Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů 
a kulturních projektů  
- Podpora kulturního cestovního ruchu  
- Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury  
- Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých 
zařízení a tvorba systémů pro společný management.  
- Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, 
ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000  
Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 
dovedností a do celoživotního učení 
- Opatření v oblasti předškolního vzdělávání  
- Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání  
- Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace  
- Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání  
- Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí  
- Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností  
- Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi 
hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí  
- Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem  

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
http://www.sn-cz2020.eu/
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Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a 
účinné veřejné správy 
- Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti 
práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů 
na trhu práce, hospodářská spolupráce)  
- Společný fond malých projektů  

 
 
 

 

• Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2015 
 

Z různých stran bylo v posledních letech slyšet pochybnosti o smyslu a efektivitě práce odborných skupin 
Euroregionu Elbe/Labe. Tyto názory se projednávaly jak při zasedání Prezídia Euroregionu dne 11.12.2013, 
tak i na konferenci Ko-předsedů a dále také na společném zasedání Rady EEL dne 25.6.2014.  
 

Způsob práce 
Do budoucna by měly existovat dva druhy odborných pracovní skupin, ty bychom mohli označit za 
„skutečné“ a „virtuální“. Skutečné odborné pracovní skupiny by se setkávaly v pravidelných odstupech, 
zatímco virtuální odborné pracovní skupiny by tvořily skupiny odborníků v EEL, na něž by se v případě 
potřeby dalo obrátit a které by případně vyvíjely v průběhu delšího období společnou aktivitu. Takovou 
aktivitou by mohlo být např. organizování konference na určité téma. 
 

„Skutečné“ odborné pracovní skupiny 

Přeshraniční výměna informací a zkušeností bude i nadále důležitou náplní práce odborných skupin. Ta 
bude doplněna konkrétní projektovou prací a hodnocením projektů programu přeshraniční spolupráce. 

Odborné pracovní skupiny budou své aktivity plánovat pokud možno ročně. Každá odborná pracovní 
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skupina bude mít na projekty k dispozici roční rozpočet 10.000 Euro (tyto prostředky zatím poskytne saská 
strana). Ty lze použít i k získávání dalších dotací. Žadatelem bude příp. EEL, pokud to příslušný dotační 
program dovolí. K realizaci projektů doporučujeme vytvořit projektové skupiny v rámci odborných skupin.  
 
Hodnocení projektů programu Cíl-3 by mělo být prodiskutováno v odborných skupinách. Tím by mělo být 
zajištěno fundované rozhodování jak v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů, tak v Monitorovacím 
výboru programu Cíl 3. Zároveň by tak členové odborných skupin měli být lépe informováni o tom, jaké 
aktivity v jejich oboru probíhají a jaké instituce jsou aktivní. 

K realizaci konkrétních projektů a k pravidelnému hodnocení malých a velkých projektů v rámci 
programu Cíl-3 je nezbytné, aby se odborné skupiny setkávaly častěji než dosud. Při zohlednění termínů 
zasedání Lokálního řídícího výboru lze vycházet z pěti setkání ročně. S tím spojený nárůst vlastní 
organizace bude podporován sekretariáty. Plánování míst jednání a programu jednání by mělo být takové, 
aby se nárůst požadavků na čas jednotlivých členů držel v určitých mezích. 
 

„Virtuální“ odborné pracovní skupiny 

Pro virtuální formu přicházejí v úvahu ty odborné skupiny, které se ze zkušeností příliš nevyjadřují k 
odbornému hodnocení malých a velkých projektů a u kterých také nelze předpokládat konkrétní projektovou 
práci. Přesto však existují tématické oblasti, ve kterých je smysluplné vyměňovat si pravidelně informace a 
zkušenosti a udržovat kontakty. Toho lze dosáhnout např. tím, že se jednou ročně nebo každé dva roky 
uskuteční větší akce, která jednak svede dohromady experty z EEL, a také bude mít výrazný dopad mimo 
EEL a zahrne i externí odborníky. Vzorem takovýchto akcí mohou být odborné konference, workshopy nebo 
tématické exkurze. 

Pro stálý kontakt mezi členy virtuálních odborných skupin by měly být využívány moderní 
komunikační prostředky. 
 

Jednací řád 

Vzhledem k finančním prostředkům, které budou mít odborné skupiny k dispozici, a vlivu, jaký budou mít na 
hodnocení malých a velkých projektů, je nezbytné více formalizovat jejich způsob práce. Za tím účelem 
budou vypracovány jednací řády. Ty budou obsahovat nařízení ohledně práva hlasování a modalit hlasování 
a způsobů jednání při vypracovávání, schvalování a realizaci projektů. 
 S ohledem na rozhodování o projektech v programu Cíl-3 bude mít hodnocení poradní úlohu. I 
přesto však bude mít nezanedbatelnou váhu a proto by se o něm měla usnést pouze pevně daná skupina 
členů s právem hlasování. To nemusí nutně být členové Euroregionu. Vzorem může být složení Lokálního 
řídícího výboru Fondu malých projektů, kde je umožněno i členům bez práva hlasování, aby mohli případně 
vyjádřit k rozhodnutí odborné skupiny. 
 Projekty realizované samotnými odbornými skupinami budou alespoň kofinancovány vlastními 
finančními zdroji EEL. O předložených projektových žádostech, o kterých bude hlasováno, by tedy měli 
rozhodovat zástupci členů EEL. Kvůli jejich spolupráci je třeba dosáhnout konsensu s ostatními členy 
odborných skupin. 
 

Odborné pracovní skupiny jednotlivě 
Na základě dosavadních diskuzí v grémiích a stanovisek jednotlivých odborných skupin (pokud byly 
odevzdány) byl vypracován následující návrh na strukturu a úkoly odborných skupin. Nebyly zohledněny 
návrhy na konkrétní personální obsazení skupin ani na konkrétní témata, která by se měla probírat, protože 
tyto aspekty se mohou během úspěšné práce častěji přizpůsobovat. 
 

Odborná pracovní skupina hospodářství, vědu a vzdělávání 
Tato odborná skupina by měla v budoucnu zpracovávat dvě témata, ve kterých dosud Euroregion nebyl příliš 
aktivní. Jde zaprvé o spolupráci vysokých škol a výzkumných zařízení na obou stranách hranice včetně 
spolupráce s hospodářskou sférou, zadruhé o přispění ke střednědobému a dlouhodobému zajištění 
dostupnosti odborných pracovních sil v Euroregionu.  
 Region Drážďany se vyznačuje vysokou hustotou vysokých škol, výzkumných zařízení a vědeckých 
podniků. Tento základ důležitý pro budoucnost Euroregionu Elbe/Labe by měl mít pozitivní dopad na rozvoj 
strukturálně slabé severočeské oblasti. Proto je důležité přeshraničně propojit práci vysokých škol a 
výzkumných zařízení. Také je nutné převést výsledky vědy a výzkumu do hospodářské praxe. Zvláště 
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podniky v severočeské oblasti mohou velmi profitovat z drážďanské vědecké základny. 
 Jde také o to, zajistit střednědobou a dlouhodobou dostupnost odborných pracovních sil. K dosažení 
tohoto cíle by měl být využit především endogenní potenciál. Zemské hlavní město Drážďany je v této oblasti 
již velmi aktivní, a odpovídající zařízení a projekty jsou stále intenzivněji využívány regionálně. Přeshraniční 
nadstavbu by měla zajistit odpovídající odborná skupina. K tomu patří i odstranění jazykových bariér. 
 

Odborná skupina kultura, cestovní ruch, příměstská rekreace 

Hlavním úkolem Odborné skupiny kultura, CR, příměstská rekreace bude zajištění propojení a lepší 
přístupnost nabídky v těchto oblastech na obou stranách hranice. K tomu patří zejména zlepšení  nabídky 
využití kulturních zařízení, představení nebo možností příměstské rekreace pro návštěvníky z obou stran 
hranice a také jejich propagace.  
 Cílovou skupinou aktivit by měli být zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí, nikoliv 
„Incoming-turisté“. Zde je nezbytná spolupráce s turistickými svazy, které proto byly vyzvány k aktivní účasti 
v odborné skupině. 
 

Odborná skupina životní prostředí a ochrana přírody (virtuální) 
U Odborné skupiny životní prostředí a ochrana přírody připadá do úvahy virtuální forma. Pro hovoří fakt, že 
vzhledem ke kompetencím není pravděpodobná společná realizace projektů. Pro odbornou výměnu a 
diskuze by byly vhodnější méně časté, ale „větší“ akce. Na druhou stranu by v řadě malých a hlavně velkých 
projektů bylo odborné zhodnocení touto skupinou velmi nápomocné. Pořádat však jen kvůli tomu pravidelná 
setkání by nebylo přiměřené. 
 

Odborná skupina územní rozvoj 
Odborná skupina územní rozvoj se vyslovila ve smyslu, že na svém způsobu práce a stylu nebude příliš 
mnoho měnit. Témat pro odbornou výměnu je dostatek, mohl by se více rozšířit aspekt měření územního 
rozvoje a vzájemné informovanosti. 
 Možnost realizace vlastních projektů je velice vítaná. Důležití členové této odborné skupiny již nyní 
téměř každoročně realizovali své projekty prostřednictvím Fondu malých projektů. To by mělo být 
v budoucnu ještě snazší. 
 

Odborná skupina doprava (virtuální) 
Odborná skupina doprava přivítala formu virtuální skupiny. Za téměř 25 let přeshraniční spolupráce bylo na 
hranicích odstraněno mnoho dopravních překážek. Navíc byly – např. v regionální dopravě -  vytvořeny 
struktury, které v přeshraniční oblasti jednají samostatně. Odborná skupina doprava proto již nevidí téměř 
žádný potenciál pro realizaci dalších konkrétních projektů. S ohledem na hodnocení projektů již téma 
dopravy nehraje téměř žádnou roli. 
I přesto však zůstává výměna zkušeností a informací o vývoji a další odstraňování dopravních překážek 
nadále velmi důležitým tématem. Mělo by to však do budoucna odehrávat prostřednictvím pravidelných 
odborných akcí s přispěním externích expertů. 
 

Odborná skupina ochrana před katastrofami a záchranářství 
Odborná skupina ochrany před katastrofami patří ke skupinám s největším počtem pravidelných členů. Ti se 
však rekrutují zejména z německé strany, kde je tato skupina evidentně považována za dobré fórum 
spolupráce. Proto zde nejsou plánovány žádné změny. Nadále zůstane „skutečnou“ odbornou skupinou. 
Otevřená je stále otázka, kdo převezme roli nového německého ko-předsedy po tom dosavadním, který 
odešel do důchodu. 
 

Odborná skupina sociálno, mládež, sport 
Tato témata byla doposud projednávána v rámci Odborné skupiny kultura. To se neosvědčilo, protože 
tématické oblasti jednotlivých členů se příliš nepřekrývaly. Proto bude vytvořena samostatná odborná 
skupina sociálno, mládež, sport. V této oblasti přicházejí v úvahu různorodé projekty, které spadají do 
kompetencí členů. Zvláště ve Fondu malých projektů se často vyskytují projektové žádosti, u nichž by 
odborné zhodnocení ze strany odborníků skupiny bylo velmi důležité.  
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 Z nejrůznějších stran také zaznělo přání, že by se měl Euroregion znovu aktivněji angažovat při 
setkáních mládeže, prázdninových táborech, sportovních akcích apod. Takto vytvořená odborná skupina by 
to mohla podpořit. 
 

Plánovaný postup 
V průběhu roku budou na sekretariátech připraveny jednací řády. Ty budou společně s plánovanou 
restrukturalizací odborných skupin schváleny Radou EUROREGIONU ELBE/LABE.  
 Paralelně s tím budeme oslovovat vhodné aktéry v Euroregionu a pokusíme se je získat pro 
spolupráci v odborných skupinách. Návrhy od samotných členů rádi přivítáme. Členové DSO EL mají 
možnost jmenovat své zástupce do odborných pracovních skupin. 
 Na jarních zasedáních odborných pracovních skupin, které se tradičně konají v květnu a červnu, lze 
začít pracovat novým způsobem a s novou strukturou. Je jasné, že odborné pracovní skupiny budou 
potřebovat určitý čas pro zavedení nových postupů a prozkoumání nových možností. Proto není zcela 
reálné, že odborné pracovní skupiny začnou již v roce 2015 realizovat své projekty. Ale i přes fakt, že také 
ostatní možnosti podpory přeshraničních projektů se teprve etablují v průběhu nadcházejícího roku, by tento 
čas neměl být považován za ztracený. 
 

  
• Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech) 
 

Vzhledem k tomu, že EL je svazkem obcí, bude se činnost zaměřovat na členy - obce 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 Drážďanech (dříve v Pirně).  

 
• Propagace Euroregionu Elbe/Labe  
 

K propagaci EL slouží v první řadě internetový portál EEL na adrese http://www.euroregion-elbe-labe.eu 
O jeho aktualizaci se starají všichni zaměstnanci EEL. K jeho správě je využíván administrační systém 
Webjet. Portál byl spuštěn v roce 2008. V roce 2015 ihned po zahájení projektu SFMP bude předložena 
žádost na realizaci projektu nového portálu EEL. 
 
 Facebookový profil Euroregionu Labe https://www.facebook.com/pages/Euroregion-
Labe/633160693459010?ref=hl byl založen v roce 2014. V roce 2015 bude sekretariátem i nadále 
aktualizován. 
  V roce 2015 bude obnoveno vydávání tištěného čtvrtletního Kulturního a sportovního kalendáře 
Euroregionu Elbe/Labe a Katalogu kulturních a sportovních zařízení v EEL. Sekretariátem bude zpracována 
žádost do SFMP. Všichni členové EL mají možnost uveřejnit prezentaci akcí pořádaných ve svých 
obcích v obou zmíněných brožurách.  Paralelně probíhá informování elektronicky přes 
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ a http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/katalog-zarizeni/. 

 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. 
  Pravidelně 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 pořádaných 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 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
https://www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/katalog-zarizeni/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/katalog-zarizeni/
http://www.museum-euroregion-elbe-labe.eu/
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internetové stránky EL www.euroregion-elbe-labe.eu. V případě potřeby budou členové EL informováni e-
mailem či telefonicky.  
   
• Realizace projektů  EL v roce 2015 

 
• Příprava SFMP EEL v plánovacím období 2014-2020 
 
V roce  2015 bude i nadále pokračovat příprava realizace dalšího SFMP 2014-2020. K dispozici budou 
prostředky programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko vyčleněné na SFMP euroregionům. Na 
české straně se bude jednat o 5,7 mil. € na všechny čtyři česko-saské euroregiony. Při zachování pravidla, 
že prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé euroregiony rovnoměrně, se bude jednat o 1.4 mil. € pro náš 
euroregion. Rámcové podmínky SFMP jsou známé. Saská strana bude Lead-partnerem projektu.  

V rámci SFMP budou podporovány malé projekty s dotací max. 85% a do výše 15.000,- €. Bude se 
jednat o projekty, které podpoří přeshraniční spolupráci nebo informovanost mezi obyvateli regionů. 
Nejedná se tedy o investiční projekty. 
 Úkolem EEL bude kompletní administrace projektu (jmenování zástupců do Lokálního řídícího 
výboru (LŘV) EEL, který bude složen ze zástupců české a saské strany, příprava a řízení zasedání LŘV, 
konzultace žadatelů, přípravy smluv, kontroly projektů na místě, kontrola vyúčtování, přípravy žádostí o 
platbu a vyplácení dotací. 
 Po oficiálním zahájení programu bude muset sekretariát EL připravit společně se saskou stranou 
projektovou žádost na SFMP, která by měla být schválena na prvním zasedání MV v roce 2015. 

 Podle posledních informací bude program přeshraniční spolupráce zahájen na podzim r. 2015. 
V rámci SFMP by chtěl EL realizovat tyto projekty: 
• Kalendář kulturních a sportovních akcí v EEL a Katalog kulturních a sportovních zařízení 
• Webový portál EEL 

  
 
• Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a 

předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí 
 

I nadále bude probíhat intenzivní spolupráce s Ústecký krajem. ÚK opět poskytne EL dotaci na činnost. Od 
roku 2014 je EL členem Koordinačního výboru ÚK pro přípravu dotačního období 2014+.  
 EL je zakládajícím členem Asociace euroregionů ČR. V roce 2015 předsedá asociaci Euroregion 
Silva Nortica.  Na práci asociace, která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českých hranicích, se 
bude EL i nadále podílet.  
 Dále 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 přeshraniční spolupráce ČR-
Sasko. 
 
 
• 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 2015: 
 
Termín zasedání Sněmu EL na rok 2015 bude stanoven na prvním zasedání Rady EL v roce 2015. 
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 
• Volba členů Rady EL a KK EL  

http://www.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 (LŘV) SFMP a 
Monitorovacího výboru programu na přeshraniční spolupráci 2014-2020. 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 2015 minimálně jednou a to na saském území.  
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 2015 na českém území 
EEL.  
 Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle Rámcové dohody odborné pracovní skupiny (OPS). V 
roce 2015 proběhne kompletní restrukturalizace OPS (viz bod „Činnost Odborných pracovních skupin EEL 
v roce 2015“). Harmonogram termínů zasedání OPS na rok 2015 bude sestaven po dohodě s německou 
stranou a bude zveřejněn na webových stránkách EEL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, dne 31.1.2015 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL 
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Plán činnosti Euroregionu Labe na rok 2015

Návrh plánu činnosti EL na rok 2015 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 2015 vykonávat tyto činnosti:

· Administrace Společného fondu malých projektů (SFMP) EEL Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

SFMP v roce 2015 vstoupí do své závěrečné fáze. Činnost EL bude spočívat v přípravě vyúčtování za 4. čtvrtletí 2014 a za 1. čtvrtletí 2015. Směrem k nositelům malých projektů bude úkol zajistit vyplacení zbývajících plateb za 3. čtvrtletí 2014 (cca. 171. tis. €). K 31.3.2015 bude SFMP v EEL ukončen. 

Veškeré podrobnosti k SFMP jsou na stránkách: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/. Z české strany budou SFMP personálně i nadále zajišťovat dva pracovníci (projektový koordinátor a finanční manažer). 


· Program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Saskem 2014-2020


V roce 2015 bude zahájen program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem v období 2014-2020 s rozpočtem 157 mil. €. Euroregion Labe bude opět zastoupen v Monitorovacím výboru programu. Zahájení je naplánováno na jaro 2015. 


Další podrobnosti je možné sledovat na stránce programu: http://www.sn-cz2020.eu. 

Projekty nového programu se budu zaměřovat podle těchto priorit:


Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

- Koncepční a investiční ochrana proti povodním 


- Přeshraniční investice do výstroje a vybavení, zejména do speciální techniky a do společných informačních systémů a komunikačních platforem, doprovodných stavebních opatření vztahujících se k jednotlivým projektům 


- Společná cvičení, odborná příprava a školení, podpora práce s mládeží, vztahy s veřejností 


Prioritní osa 2: Zachování a ochrana životního prostředí a podporování účinného využívání zdrojů

- Zlepšení kvality vod a stavu vodních toků a útvarů podzemních a povrchových vod v přeshraničních povodích 


- Investice do zachování a ochrany, podpory a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, uměleckých objektů a kulturních projektů 


- Podpora kulturního cestovního ruchu 


- Rozvoj turisticko-kulturní infrastruktury včetně s tím související dopravní infrastruktury 


- Společný vývoj koncepcí a produktů, realizace společných marketingových opatření, propojení jednotlivých zařízení a tvorba systémů pro společný management. 


- Plánování, řízení a realizace opatření v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, péče o krajinu, ochrany půd a lesů včetně biotopů, druhové rozmanitosti a sítě NATURA 2000 


Prioritní osa 3: Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

- Opatření v oblasti předškolního vzdělávání 


- Podpora školských projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání 


- Podpora opatření přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace 


- Opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro transfer vzdělávání 


- Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí 


- Zlepšování jazykové vybavenosti a interkulturních dovedností 


- Kooperační opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí pro transfer know-how na rozhraní mezi hospodářskou sférou a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí 

- Podpora mobility studujících, doktorandů a vědců za účelem 

Prioritní osa 4: Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy

- Partnerská spolupráce ve všech oblastech společenského života (například v oblasti bezpečnosti, v oblasti práva a veřejné správy, regionálního plánování a rozvoje, veřejné osobní dopravy, rozvoj spolupráce aktérů na trhu práce, hospodářská spolupráce) 

- Společný fond malých projektů 




· Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2015

Z různých stran bylo v posledních letech slyšet pochybnosti o smyslu a efektivitě práce odborných skupin Euroregionu Elbe/Labe. Tyto názory se projednávaly jak při zasedání Prezídia Euroregionu dne 11.12.2013, tak i na konferenci Ko-předsedů a dále také na společném zasedání Rady EEL dne 25.6.2014. 


Způsob práce

Do budoucna by měly existovat dva druhy odborných pracovní skupin, ty bychom mohli označit za „skutečné“ a „virtuální“. Skutečné odborné pracovní skupiny by se setkávaly v pravidelných odstupech, zatímco virtuální odborné pracovní skupiny by tvořily skupiny odborníků v EEL, na něž by se v případě potřeby dalo obrátit a které by případně vyvíjely v průběhu delšího období společnou aktivitu. Takovou aktivitou by mohlo být např. organizování konference na určité téma.


„Skutečné“ odborné pracovní skupiny

Přeshraniční výměna informací a zkušeností bude i nadále důležitou náplní práce odborných skupin. Ta bude doplněna konkrétní projektovou prací a hodnocením projektů programu přeshraniční spolupráce.


Odborné pracovní skupiny budou své aktivity plánovat pokud možno ročně. Každá odborná pracovní skupina bude mít na projekty k dispozici roční rozpočet 10.000 Euro (tyto prostředky zatím poskytne saská strana). Ty lze použít i k získávání dalších dotací. Žadatelem bude příp. EEL, pokud to příslušný dotační program dovolí. K realizaci projektů doporučujeme vytvořit projektové skupiny v rámci odborných skupin. 


Hodnocení projektů programu Cíl-3 by mělo být prodiskutováno v odborných skupinách. Tím by mělo být zajištěno fundované rozhodování jak v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů, tak v Monitorovacím výboru programu Cíl 3. Zároveň by tak členové odborných skupin měli být lépe informováni o tom, jaké aktivity v jejich oboru probíhají a jaké instituce jsou aktivní.


K realizaci konkrétních projektů a k pravidelnému hodnocení malých a velkých projektů v rámci programu Cíl-3 je nezbytné, aby se odborné skupiny setkávaly častěji než dosud. Při zohlednění termínů zasedání Lokálního řídícího výboru lze vycházet z pěti setkání ročně. S tím spojený nárůst vlastní organizace bude podporován sekretariáty. Plánování míst jednání a programu jednání by mělo být takové, aby se nárůst požadavků na čas jednotlivých členů držel v určitých mezích.


„Virtuální“ odborné pracovní skupiny

Pro virtuální formu přicházejí v úvahu ty odborné skupiny, které se ze zkušeností příliš nevyjadřují k odbornému hodnocení malých a velkých projektů a u kterých také nelze předpokládat konkrétní projektovou práci. Přesto však existují tématické oblasti, ve kterých je smysluplné vyměňovat si pravidelně informace a zkušenosti a udržovat kontakty. Toho lze dosáhnout např. tím, že se jednou ročně nebo každé dva roky uskuteční větší akce, která jednak svede dohromady experty z EEL, a také bude mít výrazný dopad mimo EEL a zahrne i externí odborníky. Vzorem takovýchto akcí mohou být odborné konference, workshopy nebo tématické exkurze.


Pro stálý kontakt mezi členy virtuálních odborných skupin by měly být využívány moderní komunikační prostředky.


Jednací řád

Vzhledem k finančním prostředkům, které budou mít odborné skupiny k dispozici, a vlivu, jaký budou mít na hodnocení malých a velkých projektů, je nezbytné více formalizovat jejich způsob práce. Za tím účelem budou vypracovány jednací řády. Ty budou obsahovat nařízení ohledně práva hlasování a modalit hlasování a způsobů jednání při vypracovávání, schvalování a realizaci projektů.



S ohledem na rozhodování o projektech v programu Cíl-3 bude mít hodnocení poradní úlohu. I přesto však bude mít nezanedbatelnou váhu a proto by se o něm měla usnést pouze pevně daná skupina členů s právem hlasování. To nemusí nutně být členové Euroregionu. Vzorem může být složení Lokálního řídícího výboru Fondu malých projektů, kde je umožněno i členům bez práva hlasování, aby mohli případně vyjádřit k rozhodnutí odborné skupiny.


Projekty realizované samotnými odbornými skupinami budou alespoň kofinancovány vlastními finančními zdroji EEL. O předložených projektových žádostech, o kterých bude hlasováno, by tedy měli rozhodovat zástupci členů EEL. Kvůli jejich spolupráci je třeba dosáhnout konsensu s ostatními členy odborných skupin.


Odborné pracovní skupiny jednotlivě

Na základě dosavadních diskuzí v grémiích a stanovisek jednotlivých odborných skupin (pokud byly odevzdány) byl vypracován následující návrh na strukturu a úkoly odborných skupin. Nebyly zohledněny návrhy na konkrétní personální obsazení skupin ani na konkrétní témata, která by se měla probírat, protože tyto aspekty se mohou během úspěšné práce častěji přizpůsobovat.


Odborná pracovní skupina hospodářství, vědu a vzdělávání

Tato odborná skupina by měla v budoucnu zpracovávat dvě témata, ve kterých dosud Euroregion nebyl příliš aktivní. Jde zaprvé o spolupráci vysokých škol a výzkumných zařízení na obou stranách hranice včetně spolupráce s hospodářskou sférou, zadruhé o přispění ke střednědobému a dlouhodobému zajištění dostupnosti odborných pracovních sil v Euroregionu. 



Region Drážďany se vyznačuje vysokou hustotou vysokých škol, výzkumných zařízení a vědeckých podniků. Tento základ důležitý pro budoucnost Euroregionu Elbe/Labe by měl mít pozitivní dopad na rozvoj strukturálně slabé severočeské oblasti. Proto je důležité přeshraničně propojit práci vysokých škol a výzkumných zařízení. Také je nutné převést výsledky vědy a výzkumu do hospodářské praxe. Zvláště podniky v severočeské oblasti mohou velmi profitovat z drážďanské vědecké základny.



Jde také o to, zajistit střednědobou a dlouhodobou dostupnost odborných pracovních sil. K dosažení tohoto cíle by měl být využit především endogenní potenciál. Zemské hlavní město Drážďany je v této oblasti již velmi aktivní, a odpovídající zařízení a projekty jsou stále intenzivněji využívány regionálně. Přeshraniční nadstavbu by měla zajistit odpovídající odborná skupina. K tomu patří i odstranění jazykových bariér.


Odborná skupina kultura, cestovní ruch, příměstská rekreace

Hlavním úkolem Odborné skupiny kultura, CR, příměstská rekreace bude zajištění propojení a lepší přístupnost nabídky v těchto oblastech na obou stranách hranice. K tomu patří zejména zlepšení  nabídky využití kulturních zařízení, představení nebo možností příměstské rekreace pro návštěvníky z obou stran hranice a také jejich propagace. 



Cílovou skupinou aktivit by měli být zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí, nikoliv „Incoming-turisté“. Zde je nezbytná spolupráce s turistickými svazy, které proto byly vyzvány k aktivní účasti v odborné skupině.


Odborná skupina životní prostředí a ochrana přírody (virtuální)

U Odborné skupiny životní prostředí a ochrana přírody připadá do úvahy virtuální forma. Pro hovoří fakt, že vzhledem ke kompetencím není pravděpodobná společná realizace projektů. Pro odbornou výměnu a diskuze by byly vhodnější méně časté, ale „větší“ akce. Na druhou stranu by v řadě malých a hlavně velkých projektů bylo odborné zhodnocení touto skupinou velmi nápomocné. Pořádat však jen kvůli tomu pravidelná setkání by nebylo přiměřené.


Odborná skupina územní rozvoj

Odborná skupina územní rozvoj se vyslovila ve smyslu, že na svém způsobu práce a stylu nebude příliš mnoho měnit. Témat pro odbornou výměnu je dostatek, mohl by se více rozšířit aspekt měření územního rozvoje a vzájemné informovanosti.



Možnost realizace vlastních projektů je velice vítaná. Důležití členové této odborné skupiny již nyní téměř každoročně realizovali své projekty prostřednictvím Fondu malých projektů. To by mělo být v budoucnu ještě snazší.


Odborná skupina doprava (virtuální)

Odborná skupina doprava přivítala formu virtuální skupiny. Za téměř 25 let přeshraniční spolupráce bylo na hranicích odstraněno mnoho dopravních překážek. Navíc byly – např. v regionální dopravě -  vytvořeny struktury, které v přeshraniční oblasti jednají samostatně. Odborná skupina doprava proto již nevidí téměř žádný potenciál pro realizaci dalších konkrétních projektů. S ohledem na hodnocení projektů již téma dopravy nehraje téměř žádnou roli.

I přesto však zůstává výměna zkušeností a informací o vývoji a další odstraňování dopravních překážek nadále velmi důležitým tématem. Mělo by to však do budoucna odehrávat prostřednictvím pravidelných odborných akcí s přispěním externích expertů.


Odborná skupina ochrana před katastrofami a záchranářství

Odborná skupina ochrany před katastrofami patří ke skupinám s největším počtem pravidelných členů. Ti se však rekrutují zejména z německé strany, kde je tato skupina evidentně považována za dobré fórum spolupráce. Proto zde nejsou plánovány žádné změny. Nadále zůstane „skutečnou“ odbornou skupinou. Otevřená je stále otázka, kdo převezme roli nového německého ko-předsedy po tom dosavadním, který odešel do důchodu.


Odborná skupina sociálno, mládež, sport

Tato témata byla doposud projednávána v rámci Odborné skupiny kultura. To se neosvědčilo, protože tématické oblasti jednotlivých členů se příliš nepřekrývaly. Proto bude vytvořena samostatná odborná skupina sociálno, mládež, sport. V této oblasti přicházejí v úvahu různorodé projekty, které spadají do kompetencí členů. Zvláště ve Fondu malých projektů se často vyskytují projektové žádosti, u nichž by odborné zhodnocení ze strany odborníků skupiny bylo velmi důležité. 



Z nejrůznějších stran také zaznělo přání, že by se měl Euroregion znovu aktivněji angažovat při setkáních mládeže, prázdninových táborech, sportovních akcích apod. Takto vytvořená odborná skupina by to mohla podpořit.


Plánovaný postup

V průběhu roku budou na sekretariátech připraveny jednací řády. Ty budou společně s plánovanou restrukturalizací odborných skupin schváleny Radou EUROREGIONU ELBE/LABE. 


Paralelně s tím budeme oslovovat vhodné aktéry v Euroregionu a pokusíme se je získat pro spolupráci v odborných skupinách. Návrhy od samotných členů rádi přivítáme. Členové DSO EL mají možnost jmenovat své zástupce do odborných pracovních skupin.



Na jarních zasedáních odborných pracovních skupin, které se tradičně konají v květnu a červnu, lze začít pracovat novým způsobem a s novou strukturou. Je jasné, že odborné pracovní skupiny budou potřebovat určitý čas pro zavedení nových postupů a prozkoumání nových možností. Proto není zcela reálné, že odborné pracovní skupiny začnou již v roce 2015 realizovat své projekty. Ale i přes fakt, že také ostatní možnosti podpory přeshraničních projektů se teprve etablují v průběhu nadcházejícího roku, by tento čas neměl být považován za ztracený.

· Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech)


Vzhledem k tomu, že EL je svazkem obcí, bude se činnost zaměřovat na členy - obce 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 Drážďanech (dříve v Pirně). 


· Propagace Euroregionu Elbe/Labe 


K propagaci EL slouží v první řadě internetový portál EEL na adrese http://www.euroregion-elbe-labe.eu

O jeho aktualizaci se starají všichni zaměstnanci EEL. K jeho správě je využíván administrační systém Webjet. Portál byl spuštěn v roce 2008. V roce 2015 ihned po zahájení projektu SFMP bude předložena žádost na realizaci projektu nového portálu EEL.


Facebookový profil Euroregionu Labe https://www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl byl založen v roce 2014. V roce 2015 bude sekretariátem i nadále aktualizován.


 
V roce 2015 bude obnoveno vydávání tištěného čtvrtletního Kulturního a sportovního kalendáře Euroregionu Elbe/Labe a Katalogu kulturních a sportovních zařízení v EEL. Sekretariátem bude zpracována žádost do SFMP. Všichni členové EL mají možnost uveřejnit prezentaci akcí pořádaných ve svých obcích v obou zmíněných brožurách.  Paralelně probíhá informování elektronicky přes http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ a http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/katalog-zarizeni/.



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.



 Pravidelně 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 pořádaných 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 2015

· Příprava SFMP EEL v plánovacím období 2014-2020


V roce  2015 bude i nadále pokračovat příprava realizace dalšího SFMP 2014-2020. K dispozici budou prostředky programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR-Sasko vyčleněné na SFMP euroregionům. Na české straně se bude jednat o 5,7 mil. € na všechny čtyři česko-saské euroregiony. Při zachování pravidla, že prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé euroregiony rovnoměrně, se bude jednat o 1.4 mil. € pro náš euroregion. Rámcové podmínky SFMP jsou známé. Saská strana bude Lead-partnerem projektu. 


V rámci SFMP budou podporovány malé projekty s dotací max. 85% a do výše 15.000,- €. Bude se jednat o projekty, které podpoří přeshraniční spolupráci nebo informovanost mezi obyvateli regionů. Nejedná se tedy o investiční projekty.



Úkolem EEL bude kompletní administrace projektu (jmenování zástupců do Lokálního řídícího výboru (LŘV) EEL, který bude složen ze zástupců české a saské strany, příprava a řízení zasedání LŘV, konzultace žadatelů, přípravy smluv, kontroly projektů na místě, kontrola vyúčtování, přípravy žádostí o platbu a vyplácení dotací.



Po oficiálním zahájení programu bude muset sekretariát EL připravit společně se saskou stranou projektovou žádost na SFMP, která by měla být schválena na prvním zasedání MV v roce 2015.


 Podle posledních informací bude program přeshraniční spolupráce zahájen na podzim r. 2015.

V rámci SFMP by chtěl EL realizovat tyto projekty:


· Kalendář kulturních a sportovních akcí v EEL a Katalog kulturních a sportovních zařízení

· Webový portál EEL

· Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí


I nadále bude probíhat intenzivní spolupráce s Ústecký krajem. ÚK opět poskytne EL dotaci na činnost. Od roku 2014 je EL členem Koordinačního výboru ÚK pro přípravu dotačního období 2014+. 



EL je zakládajícím členem Asociace euroregionů ČR. V roce 2015 předsedá asociaci Euroregion Silva Nortica.  Na práci asociace, která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českých hranicích, se bude EL i nadále podílet. 



Dále 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 přeshraniční spolupráce ČR-Sasko.

· 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 2015:

Termín zasedání Sněmu EL na rok 2015 bude stanoven na prvním zasedání Rady EL v roce 2015.


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


· Volba členů Rady EL a KK EL 


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 (LŘV) SFMP a Monitorovacího výboru programu na přeshraniční spolupráci 2014-2020. 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 2015 minimálně jednou a to na saském území. 

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 2015 na českém území EEL. 



Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle Rámcové dohody odborné pracovní skupiny (OPS). V roce 2015 proběhne kompletní restrukturalizace OPS (viz bod „Činnost Odborných pracovních skupin EEL v roce 2015“). Harmonogram termínů zasedání OPS na rok 2015 bude sestaven po dohodě s německou stranou a bude zveřejněn na webových stránkách EEL. 

		Ústí nad Labem, dne 31.1.2015

		zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL









