XII. Sněm Euroregionu Labe,

Výroční zpráva svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2001
Právní podstata EL je zakotvena v jeho stanovách, které byly od vzniku 22. 6. 1992 několikrát
změněny. V současné době se činnost řídí platným znění stanov přijatých na X. sněmu KEL
konaném 27. 4. 2000. Ke dni 31.12. 2001 se zájmové sdružení transformovalo jak mu ukládal zákon
128/2000 Sb. na svazek obcí.
Z platných stanov vyplývalo, že EL je zájmové sdružením právnických osob založených
podle § 20 a násl. občanského zákoníku, které působí především na území okresů Děčín,
Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Podle zákona 128/200 „O obcích“ bylo nutné do konce roku
2001 provésti transformaci sdružení EL na svazek obcí EL, jelikož zakládajícími členy EL byly
výhradě obce. K 31.12.2001 byla okresním úřadem Ústí nad Labem zaregistrována transformace
sdružení EL ve svazek obcí EL. K transformaci byl připraven dodatek smlouvy o přistoupení
k KEL. Tento dodatek je vlastně novou smlouvou a schválila zastupitelstva jednotlivých členů EL
Svazek obcí je nástupcem zájmového sdružení EL.
Sídlo svazku obcí:
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem.
tel.: 047/5241438, fax: 047/5211603
e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz
IČO: 44225946
reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992
Svou činností EL naplňoval rámcovou dohoda Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24.6.1992,
v upraveném znění ze 14.2.1995, která navazuje na Evropskou dohodu o přeshraniční regionální
spolupráci, přijatou Radou Evropy v roce 1980. Na základě této rámcové dohody EL soustavně
spolupracoval se subjekty působícími na území Svobodného státu Sasko (SRN) a účastnil se
činnosti dobrovolného společenství Euroregionu Elbe/Labe.
K hlavním úkolům EL, které vyplývají ze stanov, patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech:
- územního a regionálního plánování
- životního prostředí
- hospodářství
- infrastruktury přesahující hranice
- prevence před živelnými pohromami apod.
- dopravy
- cestovního ruchu
- kultury a sportu
- vzájemné setkávání občanů Euroregionu Elbe/Labe.
Pro dosažení tohoto účelu je předmětem činnosti
1) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL
2) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených
účelem založení EL
3) podpora navazování partnerských vztahů
4) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL
5) příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených dotčeným
orgánům veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených účelem založení
EL, občanské a odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek s adresáty
6) propagace EL
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Orgány svazku obcí EL jsou:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sněm EL
Rada EL
Kontrolní komise EL
Předseda a dva místopředsedové EL
Ředitel EL
Smírčí komise EL

ad 1) Sněm EL proběhl v roce 2001 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Dne 27.3.2001 se
uskutečnil XI. Sněm EL v Ústí nad Labem. Sněm byl plně usnášeníschopný.
Vzhledem k tomu, že zástupcům v Radě EL a v Kontrolní komisy ELvypršel mandát, proběhla
nová volba orgánů sdružení. Sněm dále schválil Výroční zprávu EL za rok 2000 a Plánu činnosti
EL na rok 2001. Dále sněm EL schválil hospodaření EL za rok 2000 a rozpočet EL na rok 2001
.
.
ad 2) V roce 2001 pracovala rada EL v tomto personálním složení:
XI. Sněm EL konaný 27.3.2001 v Ústí nad Labem zvolil Radu EL na dvouleté funkční období
v tomto složení:
•

členové rady EL s pevným mandátem
- náměstek primátora města Ústí nad Labem Ing. Ladislav Hruška
- starosta města Děčína Paeddr. Vladimír Medek
- místostarosta města Teplic Mgr. Jiří Dohnal
- starosta města Litoměřic Jiří Landa
• členové rady EL s vázanými mandáty
- starosta města Bílina Ing. Čestmír Duda
- starosta města Budyně n. O. Ing. Petr Medáček, Csc.
- starosta města Trmice Oto Neubauer
- starosta města Jílového Petr Schlösinger
•

členové rady EL s volnými mandáty
- starostka obce Hoštka Anna Podpěrová
- starosta města Krupka Ing. Jiří Novák
- starostka města Benešov nad Ploučnicí Mgr. Dagmar Tesarčíková

•

účast na zasedání rady EL s hlasem poradním- přednostové okresních úřadů okresů
vymezených základní územní působností EL
- přednosta OkÚ Ústí nad Labem Ing. Leoš Nergl
- přednosta OkÚ Děčín Ing. Jiří Benedikt
- přednosta OkÚ Litoměřice Josef Pol
- přednosta OkÚ Teplice Mgr. Roman Novák

Na 69. zasedání Rady EL 15.5.2001 zvolila Rada EL předsedu a místopředsedy sdružení:
a) Ing. Ladislava Hrušku, náměstka primátora města Ústí n. L., předsedou EL
b) Petra Schlösingera, starostu Jílové u Děčína, 1. místopředsedou EL
c) Jiřího Landu, starostu města Litoměřice, 2. místopředsedou EL
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Členové rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe ve smyslu §7 Rámcové dohody o
zřízení euroregionu

ad 3) XI. Sněm EL zvolil členy Kontrolní komise EL
předsedu Kontrolní komise EL - Ing. Miroslava Pátka primátora města Ústí nad Labem
členy Kontrolní komise EL
- Ivanu Sklenářovou- starostku obce Libochovany
- Ing. Jiřího Němce - starostu města Duchcova
- Ing. Jaroslava Weise - starostu města České Kamenice
– Jiřího Záhoříka - starostu města Chabařovice
Jednání kontrolní komise EL proběhla v roce 2001 celkem tři. (13.3.2001, 4.6.2001, 29.8.2001,
13.12.2001)
Kontrolní komise EL ve svých zápisech konstatovala, že hospodaření EL probíhá podle
stanoveného rozpočtu a bez závad.
ad 5) Ředitel EL
Pověřeného ředitele EL Ing. Jaromíra Rouhu
13.2.2001 Mgr. Vladimír Lipský

(pověřený ředitel od 15.11.2000) nahradil

Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2001
1. Posilování vzájemné informovanosti členů o výkonu jeho působnosti.
Realizací projektu Phare CBC FMP internetových stránek získali členové EL možnost posilovat
vzájemnou informovanost. Tvorba stránek byla ukončena k 31.8.2001. Od tohoto data jsou stránky
pravidelně aktualizovány o informace, které dostává sekretariát EL. Celková cena tvorby stránek
byla 10.700,- €. Jednalo se o projekt podpořený z FMP Phare CBC 1999
Stránky byly připraveny dynamicky, což umožňuje neustálý přístup obcí a městům ke svým datům,
které se objevují na stránkách. Všem obcím byla zaslána přístupová jména a hesla, tak aby mohly
aktualizovat své stránky. Je třeba konstatovat, že tato možnost je využívána zcela minimálně.
V roce 2001 byly vydány dva zpravodaje Euroregionu Elbe/Labe rovněž jako projekty podpořené
programem Phare CBC FMP. První zpravodaj byl rozeslán členům EL poštou. Druhé číslo
zpravodaje bylo rozdáváno na akcích EL.
2. Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených
účelem založení EL.
K hlavím úkolům patří podpora rozvoje a spolupráce v oblastech územního a regionálního
plánování, zachování a zlepšování životního prostředí, rozvoje hospodářství a vyrovnání resp. růstu
životní úrovně, výstavby a přizpůsobení infrastruktury přesahující státní hranice, prevence před
živelnými pohromami, haváriemi, požáry, přeshraniční osobní dopravy, turistiky a sportu, kulturní
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výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce, vzájemného
setkávání občanů.
Tento bod je naplňován Odbornými pracovními skupinami Euroregionu Elbe/Labe a zároveň
Řídícím výborem Fondu malých projektů, oba orgány jsou zastoupeny členy EL, a jejich
činnost je i garantována Radou EL.
2.1 Odborné pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe
V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje sedm
odborných pracovních skupin (regionální a hospodářský rozvoj, doprava, cestovní ruch,
ochrana životního prostředí, zdravotnictví a sociální péče, kultura, vzdělání a sport, havárie
ochrana před katastrofami).
Skupiny na svých zasedáních řeší odborné problémy v rámci jednotlivých činností
euroregionu, zabývají se vypracováním návrhů a doporučení, které jsou předkládány orgánům
euroregionu a komunálním sdružením k rozhodnutí. Členové skupin jsou jak zvolení zástupci
sdružení, tak i odborníci ze všech výše jmenovaných oblastí.
Podstata této spolupráce spočívá ve vzájemné podpoře aktivit připravovaných k realizaci v
jednotlivých částech euroregionu a ve společné realizaci euroregionálních projektů.
Podle harmonogramu zasedání odborných pracovních skupin OPS, došlo celkem k 10 pracovním
setkáním.
Harmonogram:
Regionální rozvoj
Cestovní ruch
Doprava
problematika výstavby jezů na Labi
Životní prostředí
problematika výstavby jezů na Labi
Kultura,vzdělávání,sport
sport – příprava olympiády EEL

18.4.2001 TU Drážďany
5.4.2001 Děčín
2.5.2002 Ústí nad Labem
16.5.2001 Bad Schandau
21.3.2001 Dippoldiswalde
23.1.2001 Ústí nad Labem
13.2.2001 Ústí nad Labem
8.3.2001 Ústí nad Labem
24.4.2001 Ústí nad Labem
28.8.2001 Ústí nad Labem

Mezi hlavní témata, která byla řešena na schůzkách, je třeba uvést:
Všechny skupiny byly informovány o programů Phare CBC a Interreg III na období 2000 - 2006
Oblast regionálního rozvoje - koncept přeshraniční regionální koncept pro EL
Cestovní ruch - Turistický průvodce po EEL
Doprava - problematika výstavby jezů na Labi
Životní prostředí - problematika výstavby jezů na Labi
- Kultura, vzdělávání, sport - IX. Olympiáda dětí a mládeže EEL
Pracovní skupiny Zdravotnictví a sociální péči a Ochrana před haváriemi a katastrofami
se nesešly. Přestože, se skupina zdravotnictví a sociální péči nesešla. ředitel se zúčastnil společně
MUDr. Trmalem, členem pracovní skupiny, kterou uspořádal německý červený kříž. Hlavním
tématem byla práce streetworkerů. Německá strana financovala několik let tento projekt prevence
před negativními jevy vyplývající z prostituce. V polovině roku 2001 omezila německá strana
financování. Byla zkoumána možnost financovat tento projekt Phare CBC FMP
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2.2. Hlavním cílem Fondu malých projektů (dále FMP) programu Phare CBC je podpora
projektů „člověk člověku“ a dále projektů, které nemají investiční charakter. Smyslem podpory
těchto projektů je rozšířit pole působnosti programu CBC, určeno pro podporu přeshraniční
spolupráce v příhraničních regionech, posílit spoluodpovědnost na místní úrovni a usnadnit
provádění drobných akcí, které mohou vytvořit základnu rozsáhlejších společenských
kooperačních projektů.
Mezi specifické cíle FMP v České republice patří rozvoj kulturní spolupráce mezi sousedními
regiony na obou stranách hranice, podpora a rozšiřování počtu vzájemných setkání různých
populačních skupin, zejména mládeže, podpora akcí, zaměřených na místní a regionální rozvoj
sociální a ekonomický rozvoj, podpora vzdělávacích aktivit, týkající se institucí a jednotlivců,
zainteresovaných na místním/regionálním rozvoji, místních správních orgánů a veřejně prospěšných
organizací, a v neposlední řadě i zvyšování úrovně společenského vědomí a informovanosti
o vzájemné spolupráci a o procesu evropské integrace.
Česká směrnice vychází z principu největší možné decentralizace tj. vytvoření oddělených
regionálních FMP s vysokým stupněm odpovědnosti za celý cyklus realizace FMP a jeho
jednotlivých projektů. K tomuto účelu byly zřízeny instituce – Řídící výbory a regionální
Sekretariáty FMP a to přímo v jednotlivých regionech. Je to právě Řídící výbor, který je složen,
na návrh Euroregionu Labe, ze zástupců regionu Labe schváleným příslušným odborem sekce
pro přeshraniční spolupráci MMR ČR, který ve spolupráci se zástupci MMR ČR má konečné slovo
při rozdělování finančních prostředků z tohoto FMP. V roce 2000 pracoval v tomto složení:
Zastoupené organizace / instituce
1. Komunitní nadace Ústí n. Labem
2. Magistrát Ústí nad Labem
3. Centrum komunitní práce Ústí n. Labem
4. DELITEUS Litoměřice
5. Městský úřad Teplice
6. Městský úřad Děčín
7. OkÚ Ústí nad Labem
8. Městský úřad Krupka
9. OHK Litoměřice
10. OkÚ Litoměřice
11. OÚ Modlany
12. Regionální muzeum Teplice
13. Městský úřad Benešov n. Ploučnicí
14. Úřad práce Litoměřice
15. OHK Děčín
16. ARR EL Ústí nad Labem

Zástupci
Ing. Jan Böhm
Ing. Ladislav Hruška, náměstek primátora
PhDr. Lenka Krbcová–Mašinová
pan Radek Löwy
pan Jaroslav Kubera, starosta
PaedDr. Vladimír Medek, starosta
Ing. Leoš Nergl, přednosta
Ing. Jiří Novák, starosta
Mgr. Zbyněk Pěnka, předseda ŘV
pan Josef Pol, přednosta
pan Pavel Rajčan
PhDr. Dušan Špička
Mgr. Dagmar Tesarčíková, starostka
pan Ivan Vilím
Ing. Jiří Wedlich
Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

V roce 2001 tento Řídící výbor vybral ve dvou kolech z předložených návrhů 62 projektů.
Výkonným orgánem v regionu Labe, vymezeném územím okresu Teplice, Litoměřice, Ústí nad
Labem a částí okresu Děčín, byl Sekretariát FMP Regionální rozvojové agentury Most a.s.
(www.rra.cz) , který odborně a technicky podporuje Řídící výbor a zabezpečuje každodenní agendu
FMP za pomoci ARREL. Projekty, které řidící výbor vybral jsou k dispozici na internetové adrese
www.rra.cz.
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Phare CBC SFMP 1999
V ročníku Phare CBC SFMP 1999, který byl zahájen koncem roku 2001, vedla sekretariát
SFMP již agentura ARREL se sídlem v Ústí nad Labem, jejímž spoluzakladatečlem byl v roce
1998 také EL.
Euroregion Labe byl MMR pověřen navržením hodnotících struktur fondu. Jednalo se o
Regionální koordinační výbor, jehož úkolem je monitorovat průběh fondu a také nominovat členy
Regionální hodnotící komise, která přebrala roli řídícího výboru z předchozích let. Dalším úkolem
EL bylo navrhnout posuzovatele, kteří vyhodnocují projekty žadatelů.
Euroregiony v ročníku Phare CBC 1999 byly vyřazeni jako žadatelé. Hlavním argumentem
DEC a MMR k tomuto kroku bylo právě vytváření řídících struktur. Euroregiony na česko-saské
hranici tento posun ve fungování fondu několikrát kritizovali. Místo harmonizace s programem
Interreg docházelo naopak k disharmonizaci role euroregionů v obou fondech (Phare CBC a
Interreg). Na tuto skutečnost také upozorněni němečtí partneři.
Stejně tak byly kritizovány i změny v procesu podávání žádostí, které znemožňují tradičním
žadatelům účast ve fondu. (zbytečně velký rozsah formuláře, logický rámec, prohlášení německých
partnerů výhradně v českém jazyce, atd.)
Jednání o nápravě těchto nedostatků se povedou i v roce 2002.
2.3 Spolupráce EL a ARREL, o.p.s.
Dne 4. 4. 2001 byla uzavřena smlouva o spolupráci v roce 2001 mezi EL a
Regionálního Rozvoje Euroregionu Labe, o.p.s.
Agentura zajišťovala pro EL následující činnosti:
•

Agenturou

Technickou asistenci při přípravě a realizaci projektů jednotlivým členů EL, a to v podobě
a)
b)
c)
d)
e)

zpracování projektového záměru – formulace cílů, definování priorit, nástrojů apod.
vytipování konkrétního aktuálního finančního zdroje
příprava žádosti na finanční zdroj
případný lobbing za projekt
asistenci při samotné realizaci projektu

•

Pravidelnou distribuci databáze finančních zdrojů členům EL, a to v 2 měsíčním intervalu. Databáze
bude poskytována v elektronické verzi.

•

Ostatní souhrnnou konzultační a poradenskou činnost ve vztahu k regionálnímu rozvoji a definovanou
Radou EL, např. sběr a zpracování dat na předběžnou žádost do programu ISPA, asistence při přípravě
projektů do programu SAPARD atd.

•

Metodickou a technickou pomoc sekretariátu EL při plnění operativní úkolů vyplývajících z usnesení
Rady EL.

3. Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem
činnosti na území ČR a v zahraničí
3.1. Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti
na území ČR a v zahraničí
• Členové rady EL se zúčastnili zasedání Společné rady EEL dne 9. 5. 2001 v Pirně, kde byla
zhodnocena společná činnost EEL za rok 2000.
•

Euroregion Labe je od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG:
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Příspěvek za členství
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1000,- € za českou stranu Euroregionu Labe/Elbe zatím za rok 2001 zaplatila německá strana
EEL. V roce 2001 se zasedání AGEG nezúčastnil žádný člen EL.
V současné době má AGEG kolem 60 členů, kteří zastupují přes 140 přeshraničních
regionů.
Hlavními úkoly AGEGu jsou :
- zajišťovat svými kontakty podporu přeshraničních regionů na evropské úrovni
- podporovat vytváření početné sítě přeshraniční spolupráce
- iniciovat výměny zkušeností
- organizace seminářů a akcí pro účastníky přeshraniční spolupráci a ad.
•
•

Sekretariáty EEL pomáhaly členům, kteří projevili zájem, vyhledávat partnerské obce či města.
(Sulejovice, Třebušín). Nápomocny byly i prvních osobních kontaktech. Dále sekretariáty EEL
napomáhaly ve vyhledávání partnerů do SFMP Phare CBC.
Euroregion Labe uzavřel dohodu o spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou a Krajskou
agrární komorou. (11.10. 2001)

4) Příprava, projednávání a přijímání společných stanovisek a doporučení, určených
dotčeným orgánům a veřejné správy, dalším subjektům působícím v oblastech vymezených
účelem založení EL a občanské resp. odborné veřejnosti a projednávání těchto stanovisek
s adresáty
Tento předmět činnosti EL je naplňován především radou EL, jejíž členové se zasedli v roce 2001
celkem devětkrát (67.-75. zasedání rady EL)
Zasedání rady EL
67. zasedání rady EL (30.1.2001)
68. zasedání rady EL (6.3.2001)
69. zasedání rady EL (15.5.2001)
70. zasedání rady EL (5.6.2001)
71. zasedání rady EL (25.6.2001)
72. zasedání rady EL (4.9.2001)
73. zasedání rady EL (9.10.2001)
74. zasedání rady EL (Rada EL se nesešla usnášeníschpná) (13.11.2001)
75. zasedání rady EL (4.12.2001)
Všechna usnesení jsou veřejně přístupná na naši internetových stránkách na adrese
www.euroregion-labe.cz
•

•

•

Zasedání Společného kooperačního výboru pro česko-německou spolupráci v rámci Phare CBC
a Interreg III se konalo v Marktredwitz dne 3.-4. 5. 2001. Jednání výboru JCC se zúčastnili
jmenovaní zástupci EL předseda EL Ing. Ladislav Hruška a ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský.
Na tomto výboru byl schválen projekt kanalizace devíti obcí a napojení na ČOV Litoměřice.
Jednalo se o individuální projekt v rámci Phare CBC. (podpora Phare CBC 2 miliony €)
V září 2002 byl zahájen program Interreg IIIA na hranici Německo/ČR. Zástupci EL jsou
plnohodnotnými členy české delegace na zasedání Regionálního řídícího výboru, který
schvaluje projekty žadatelů z německé strany. Všech jednání regionálního řídícího výboru
v Drážďanech se zúčastnil ředitel EL. (13.9., 6.11., 29.11.)
Na základě programu Interreg IIIA byl zahájen i Fond malých projektů programu Interreg IIIA.
Tento fond má podobné parametry jako SFMP Phare CBC, je určen pro malé projekty
s přeshraničním charakterem. V rozhodovací lokálním řídícím výboru FMP má Euroregion dva
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zástupce (předsedu a ředitele EL) a Arrel je zastoupena ředitelem. Čeští zástupci jsou
plnohodnotnými členy s hlasovacími právy. V roce 2001 proběhlo konstituční zasedání výboru.
5) Propagace činnosti EL
Akce s účastí Euroregionu Labe v roce 2001:
Zasedání sněmu EL
Společný kooperační výbor Phare CBC
Sasko-český hudební festival –tisková konference
Česko-německé výtvar. sympozium – Proudění
Společná rada EEL
Výběrové řízení projektů – RRA
Výběrové řízení projektů – RRA
Výběrové řízení projektů – RRA
Jednání na DEC v Praze
Jednání euroregionů, zástupců krajů a MMR
Sasko-český hudební festival
Výběrové řízení projektů – RRA
Slavnost měst na Labi
Regionální řídící výbor Interreg IIIA
Olympiáda dětí a mládeže EEL
Lokální řídící výbor Interreg IIIA FMP
Regionální řídící výbor Interreg IIIA
Dny české kultury v Drážďanech –10 let euroregionů
Popis dohody mezi euroregiony, KHK a KAK
Regionální řídící výbor Interreg IIIA

27.3. 2001
3.4. 2001
4.4. 2001
8.5. 2001
9.5. 2001
13.5. 2001
14.5. 2001
18.5. 2001
25.5. 2001
7.6. 2001
15.6. 2001
18.6. 2001
24.8. 2001
13.9. 2001
16.9. 2001
30.10. 2001
6.11. 2001
7.11. 2001
11.11.2001
29.11. 2001

Ústí nad Labem
Marktredwitz
Teplice
Řehlovice
Pirna
Most
Most
Most
Praha
Běšiny
Teplice
Most
Rosslau
Drážďany
Ústí nad Labem
Pirna
Drážďany
Drážďany
Teplice
Drážďany

5.2 Vlastní projekty EL v roce 2001
Za finanční podpory fondu Phare CBC FMP 1998 realizoval sekretariát EL v roce 2001 úspěšně tři
projekty a to:
Informační zpravodaj Euroregionu Elbe/Labe
Jednalo se o tradiční projekt, který navazoval na předchozí ročníky. Zpravodaje byly připraveny ve
spolupráci obou sekretariátů. Zpracování a tisk zajistila firma PrintAktive, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Zpravodaj měl dvě čísla. První 12-ti stránkové vyšlo v květnu 2001 a druhé 24
stránkové vyšlo v srpnu 2001. Obě čísla byla v nákladu 600 ks. Celková cena projektu byla
154.690,- Kč, příspěvek Phare CBC FMP činil 139.221,- a vlastní podíl EL byl 15.469,- Kč.
Turistický průvodce Euroregionem Labe
Celková cena projektu 1316.647,- Kč, podíl Phare 1.184.983,- Kč a vlastní podíl 131.665,- Kč,
Jednalo se o největší projekt v historii FMP v Euroregionu Labe. Projekt byl proveden za finanční
spoluúčasti Svazu cestovního ruchu Deliteus, který se také podílel na obsahové stránce brožur.
Část nákladu byla distribuována do informačních center, větší část nákladu byla za pomoci Svazu
cestovního ruchu DELITEUS distribuována na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, Mnichov,
Chemnitz)
Euroregion Labe na internetu
Celková cena 377.122,- Kč, podíl Phare 286.612,- Kč, vlastní spolufinancování EL 90.509,- Kč
Jednalo se o tvorbu www stránek. Stránky byly zhotoveny dvojjazyčně. Mají dynamickou i
statickou část. Členové mají možnost aktualizovat a doplňovat informace. Každý člen obdržel
přístupové heslo ke svým datům.
Stránky hrají významnou jako informační mediu členů a veřejnosti. V úvodní části jsou umístěny
aktuality a zajímavosti, které sekretariát pravidelně doplňuje.
Návštěvnost stran má vzestupnou tendenci. Na konci roku 2001 bylo registrováno více jak 1400
přístupů na stránky EL, přesto členové EL nevyužívaly plně možnosti stránek.
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Tradiční akcí EEL byla také již IX. Olympiáda dětí a mládeže EEL v Ústí nad Labem. Německé
strana v předchozích letech financovala všechny olympiády i na českém území. V roce 2001
financoval EL pořádání z vlastních zdrojů.
5.3 Tisková sdělení
- možnosti zakoupení Kulturních pasů
- vydání Katalogu kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe
- realizace projektů Phare CBC FMP
- Realizace projektu Phare CBC kanalizace obcí Litoměřicka.
5.4 Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
V roce 2001 se EL stal opět členem svazu cestovního ruchu DELITEUS, jehož prostřednictvím
je euroregion Elbe/Labe prezentován na veletrzích cestovního ruchu (Praha, Brno, Mnichov,
Drážďany)
5.5 Reportáže
Reportáž televizní stanice Deutsche Welle o Euroregionu Elbe/Labe a problematice vstupu
ČR do EU – červenec 2001

Členská základna EL:
V roce 2001 došlo stejně jako v předchozích letech ke změně počtu členu. V průběhu roku
2001 přistoupily tyto obce: Lipová, Jetřichovice, Těchlovice, Libouchec a Povrly. Vystoupily tyto
obce Hostomice, Kostomlaty pod Milešovkou, Ploskovice, Klapý, Keblice, Hrobčice, Jenčice a
Ctiněves

Hospodaření EL:
Celkové příjmy EL: 2.547.345,05,- Kč
Celková výdaje EL: 1 577 024,30 Kč
Zůstatek EL: 970 320,75 Kč
V roce 2001 činily příspěvky měst a obcí celkem 1 073 624,00 Kč, čímž byly překročeny
plánované příjmy z členských příspěvků díky přistoupivším obcím a zaplacení všech příspěvků od
členů.

v Ústí nad Labem 14. 3. 2002

zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský
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