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Plán činnosti Euroregionu Labe  
na rok 2016 

 
 

 
  
 
 
 
 
Návrh plánu činnosti EL na rok 2016 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 2016 vykonávat tyto činnosti: 
 
• Administrace Společného fondu malých projektů (SFMP) v EEL programu na podporu 

přeshraniční spolupráce ČR-Sasko Interreg VA 
 

SFMP byl schválen Monitorovacím výborem v oběžném řízení již v září 2015.  Dne 4.12. 2015 se 
uskutečnilo první ustavující zasedání Lokálního řídícího výboru SFMP EEL.  
 
Rada EL navrhla následující složení české části LŘV: 
Jméno Instituce Hlasující/ 

Poradní 
Vladimír Lipský Euroregion Labe H 
Yveta Tomková Ústí nad Labem H 
Jiří Jandásek Tisá Hn 
Eva Šánová Budyně nad Ohří H 
Petr Medáček Budyně nad Ohří Hn 
Pavel Grund Litoměřice H 
Veronika Šturalová Litoměřice Hn 
Martina Štajnerová Děčín H 
Miroslav Jemelka Děčín Hn 
Ing. Iva Šašková  Ústecký kraj H 
Ing. Jaroslava 
Kuszniruková 

Ústecký kraj Hn 

Petr Pípal Dubí H 
Jiří Šiller Dubí Hn 
   
Lenka Černá Dobrovolnické 

centrum 
P 

Jan Eichler ANO ÚK P 
Václav Suchánek ČUS ÚK P 
Jiřina Šiklová ČUS ÚK Pn 
František Jochman KHK ÚK P 
Universita JEP ? P 

  
 V LŘV zasedá sedm hlasujících zástupců z české a sedm ze saské strany. Vedle hlasujících 
členů jsou součástí výboru také sociální a hospodářští partneři. Ve výboru jsou také zastoupeni 
pozorovatelé z CRR a MMR ČR. 
 Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získal celkovou dotaci 1.480.700,50 €. 
Realizace projektu byla schválena do konce roku 2022. 

Termíny zasedání LŘV v 2016 jsou 26.2., 21.4., 17.6., 9.9. a 4.11. 
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Veškeré podrobnosti k SFMP jsou na stránkách: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-

programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/.  
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 2016 bude pokračovat program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem 
v období 2014-2020 (Interreg VA) s rozpočtem 157 mil. €. Euroregion Labe bude opět zastoupen 
v Monitorovacím výboru programu. V roce 2016 proběhnou celkem čtyři zasedání MV a to 15.-16.4., 
14-15.6., 13.-14.9. a 6.-7.12. 

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

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  
 
 
Graf rozdělení prostředků na jednotlivé osy: 

http://www.sn-cz2020.eu/
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• Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2016 
 

V roce 2016 začne fungovat nový systém. Budou existovat dva druhy odborných pracovní skupin,  
„skutečné“ a „virtuální“. Skutečné odborné pracovní skupiny by se měly setkávat v pravidelných 
odstupech, zatímco virtuální odborné pracovní skupiny tvoří skupiny odborníků v EEL, kteří se v 
případě potřeby sejdou a v případně budou vyvíjet společnou aktivitu. Takovou aktivitou by mohlo být 
např. organizování konference na určité téma. 
 

„Skutečné“ odborné pracovní skupiny 
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 Interreg VA se bude diskutovat i v odborných skupinách. Tím by mělo být 
zajištěno fundované rozhodování jak v Lokálním řídícím výboru Společného fondu malých projektů 
(LŘV SFMP), tak v Monitorovacím výboru (MV) programu Interreg VA. Zároveň by tak členové 
odborných skupin měli být lépe informováni o tom, jaké aktivity v jejich oboru probíhají a jaké instituce 
jsou na daném území aktivní. 

K realizaci konkrétních projektů a k pravidelnému hodnocení malých a velkých projektů v rámci 
programu je nezbytné, aby se odborné skupiny setkávaly častěji než dosud. Při zohlednění termínů 
zasedání Lokálního řídícího výboru lze vycházet ze čtyř až pěti setkání ročně. S tím spojený nárůst 
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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. 
 

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 za prvé o spolupráci vysokých škol a výzkumných zařízení na obou stranách hranice 
včetně spolupráce s hospodářskou sférou, za druhé by se měla zasadit 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 zajištění střednědobé a dlouhodobé dostupnosti 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, cestovní ruch, 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 možností rekreace pro návštěvníky z obou 
stran hranice a také jejich propagace.  
 Cílovou skupinou aktivit by měli být zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí. 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 o to „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.  
 

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 -  



XXVI. Sněm Euroregionu Labe 2016 
 

 
 
 
 

 

5 

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. 
 

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. Je třeba na obou stranách oslovit potenciální ko-předsedy, jelikož v současné době  nejsou 
jmenováni. 
 

Odborná skupina sociální záležitosti, 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. 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. 
 
 

  
• 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. Vzhledem k vývoji technologií by mělo v nejbližší době 
dojít k obnově portálu za pomoci SFMP. Vzhledem k finanční situaci, kdy není zcela jasné, jak rychle se 
budou vracet finanční prostředky z předfinancování, bude lepší vyčkat příp. domluvit podání žádosti 
saskou stranou EEL. 
 Facebookový profil Euroregionu Labe https://www.facebook.com/pages/Euroregion-
Labe/633160693459010?ref=hl byl založen v roce 2014. V roce 2016 bude sekretariátem i nadále 
aktualizován. 
  V roce 2016 od 3. čtvrtletí bude obnoveno vydávání tištěného čtvrtletního Kulturního a 
sportovního kalendáře Euroregionu Elbe/Labe a Katalogu kulturních a sportovních zařízení v EEL. 
Žadatelem a nositelem projektu bude o.s. Rinuk. Cílem bude nabídnout informační brožurku o akcích 
na obou stranách, důraz bude kladen na to, aby se v brožuře objevovali pouze přeshraničně zajímavé 
akce. Všichni členové EL mají možnost uveřejnit prezentaci akcí pořádaných ve svých obcích 
v obou zmíněných brožurách.  Akce na území EL jsou paralelně prezentovány elektronicky na: 
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 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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/
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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 programu na 
podporu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko Interreg VA. 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 2016 

 
Muzeální portál EEL – nástavba aktuálního portálu. Hlavním partnerem projektu je město Drážďany. Za 
českou stranu je odpovědný DSO EL. Projekt bude schvalován na jednání LŘV SFMP v dubnu 2016. 
 
• 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. 
 
- EL je zakládajícím členem Asociace euroregionů ČR. Na práci asociace, která má za úkol koordinovat 
činnost euroregionů na českých hranicích, se bude EL i nadále podílet. 
  
- I nadále 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. 
 
• 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 2016 
 
Termín zasedání Sněmu EL na rok 2016 bude stanoven na prvním zasedání Rady EL v roce 2016. 
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 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 

http://www.museum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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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 
koordinovat (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 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 2016 minimálně jednou a to na českém území 
(předpokládaný termín je 1.6.2016). 
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 2016 na 
českém území EEL.  
 Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle Rámcové dohody odborné pracovní skupiny 
(OPS).Ty se budou v roce 2016 tradičně scházet dle navrženého harmonogramu. 
 
 
Harmonogram předběžných termínů zasedání OPS a dalších grémií v roce 2016 naleznete v příloze 
níže. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, dne 31.1.2016 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL 
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Příloha: harmonogram termínů v roce 2016 (příloha 
se po rozkliknutí otevře v příslušném programu) 
 
 

 

 


