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Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí 
Euroregion Labe za rok 2011 

 
 
Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku 

obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XIX. Sněmu EL 
konaného v roce 2009.  

 
Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty: 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem 
tel.: +420 475 272 437 
e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz 
www.euroregion-elbe-labe.eu  
IČO: 44225946 
reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992 

 
Svou činností v roce 2011 naplňoval EL Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe 

ze dne 24. 6. 1992, v upraveném znění ze dne 23. září 2003, 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 EL: 
1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) 

Programu Ziel3/Cíl 3 
2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL 
3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených 

účelem založení EL 
4) podpora navazování partnerských vztahů 
5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení 

EL 
6) 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 

7) propagace EL 
 
 

mailto:euroregion-labe@mag-ul.cz
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Orgány svazku obcí Euroregion Labe (EL) 
 
1) Sněm EL 
2) Rada EL 
3) Kontrolní komise EL 
4) Předseda a dva místopředsedové EL 
5) Ředitel EL 
6) Sekretariát EL 
7) Smírčí komise EL 
 
ad 1)  XXI. Sněm EL proběhl v roce 2011 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Dne 5.4. 
2011 se uskutečnil Sněm EL v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem. Sněm EL byl 
plně usnášeníschopen.  

Sněm EL na svém jednání zvolil Radu a Kontrolní komisi a schválil Výroční zprávu EL za 
rok 2010, Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2010, plán činností EL na rok 2011, 
hospodaření EL za rok  2010, rozpočet EL na rok 2011 a dále také výši členského příspěvku 
EL na rok 2012 a to ve výši 2,50,- Kč na občana. 

Sněm zvolil tyto členy Rady EL: Ing. Jan Řeřicha, Ing. Petr Medáček, Pavel Sinko, Jan 
Szántó, Josef Horáček , Mgr. Petra Doubková, Karel Vrbický, Ing. Olga Hrebičková, Mgr. Jana 
Oubrechtová, PaedDr. Martina Patrovská, Zdeněk Kutina. Dále Sněm EL zvolil Ing. Miroslava 
Jemelku jako člena Rady s poradním hlasem. Kontrolní komise EL byla zvolena ve složení: 
Oto Neubauer, Mgr. Jiří Šiller, Vladimír Urban a Ing. Hana Štejnarová.  

Všechny materiály ze zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu 
Labe: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/. 
 
ad 2) Rada EL byla zvolena v roce 2011 Sněmem EL v souladu se stanovami EL tzn. po 
komunálních volbách 2010. Na prvním zasedání Rady EL po zasedání Sněmu EL dne 20. 4. 
2011 byli zvoleni předseda a místopředsedové EL. Rada v roce 2011 tedy pracovala v tomto 
personálním složení: 

• předseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011) 
- primátor města Ústí nad Labem Ing. Jan Řeřicha 

• první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011) 
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček 

• druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011) 
- náměstek primátora města Děčín Pavel Sinko 

• členové rady EL  
Jan Szántó - Litoměřice 
Josef Horáček - Bílina 
Mgr. Petra Doubková - Dubí  
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí 
Ing. Olga Hrebičková- Jílové  
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice 
PaedDr. Martina Patrovská - Třebenice 
Zdeněk Kutina - Petrovice  

• člen Rady s poradním hlasem – Ing. Miroslav Jemelka starosta Dolní Poustevny. 

 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/
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Činnost Rady EL: 
Rada EL se sešla v roce 2011 celkem 4x a to dne 10.3., 20.4., 13.9., 15.12. (viz. Usnesení 
Rady EL v příloze č.1). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových 
stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu. 
 
Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve 
smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne  20.4.2011 na 
saské straně v Sebnitz a v Neustadt (usnesení ze zasedání viz. příloha č.2). 
 
Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se 
v roce 2011 sešlo dne 19.9.2011 v Budyni nad Ohří. Hlavním tématem zasedání Prezídia EEL 
byla problematika financování EEL a SFMP – prodloužení projektu SFMP EEL, zpožďování 
proplácení finančních prostředků za administraci SFMP a s tím spojené finanční komplikace 
pro EEL. 
 
ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  
Složení KK bylo zvoleno XXI. Sněmem EL. KK pracovala v roce 2011 v tomto složení:  
předseda KK EL – Oto Neubauer (zástupce za okres Ústí nad Labem), Ing. Hana Štejnarová 
(místostarostka České Kamenice - zástupce za okres Děčín), Mgr. Jiří Šiller (místostarosta 
města Dubí - zástupce za okres Teplice) a za okres Litoměřice Vladimír Urban (starosta 
Roudnice nad Labem).  
 Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2011 celkem 3x a to ve dnech 28.1., 
23.6.2011 a 13.10.2011. Na svých jednáních se v souladu se stanovami EL zaměřila 
především na kontrolu hospodaření EL, dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a 
doporučovala rozpočtové změny EL v případě nesrovnalosti schváleného rozpočtu a 
skutečnosti.  
 
ad 6) Sekretariát EL  
Sekretariát EL tvořilo v roce 2011 celkem 5 pracovníků: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, 
asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a 
projektová manažerka Dipl.-Kff Klára Pavlíčková SFMP Cíl 3, účetní EL Milada Heinzlová. 
 
ad 7) Smírčí komise EL 
V roce 2011 nebylo nutné svolat Smírčí komisí EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani 
vytvořena. 
 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2011 
 
Tabulka plnění činností podle plánů schválených Sněmem EL 2011 (krátký přehled):  
Plán Plnění 
Účast na 
zasedání 
Monitorovacího 
výboru (MV) 
Programu Cíl 3 
na podporu 
přeshraniční 
spolupráce mezi  
ČR a 
Svobodným 
státem Sasko  

MV je orgán, který schvaluje dotace z Programu Cil 3. V tomto MV je EL jeden ze 
13 hlasujících členů české delegace. V roce 2011 proběhla celkem čtyři zasedání 
MV. (22.2., 21.6., 6.9., 8.11.2011). Za EL jsou hlasujícími členy MV ředitel EL a 
Ing. Petr Medáček. 
Z hlediska EL bylo nejdůležitější zasedání MV 8.11.2011, kdy bylo schváleno 
navýšení prostředků SFMP EEL na léta 2012-2014 o celkovou částku 880.112,42 
€ z toho na malé projekty je vyčleněno 747.162,91 € (dotace EU činí 635.088 €). 
Na administraci fondu do konce 2014 bylo tedy vyčleněno celkem 137.950  € 
(85% dotace EU+15% dotace státní rozpočet). 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Společný fond 
malých projektů 
Cíl 3 EEL 

Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) probíhá již od roku 2009. 
Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. Česká část 
Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získala celkovou dotaci 988 tis. €. 
Projekt byl původně schválen do roku 2011, ale v průběhu roku 2011 jsme 
požádali společně se saskou stranou o schválení prodloužení SFMP do konce 
roku 2014 (viz. „usnesení MV Cíle 3“ - příloha č.3).  
 
V roce 2011 proběhly celkem 4 zasedání Lokálního řídícího výboru EEL (LŘV) 
ve dnech18.2., 15.4., 17.6., 2.9., 4.11. 2011. Celkem bylo schváleno 45 malých 
projektů (20 projektů českých žadatelů a 25 projektů německých žadatelů).  
Projekty českých žadatelů získaly v roce 2011 celkovou dotaci ve výši 
206.909,93,- € (cca 5.172.740 Kč, viz. příloha č. 4 - „vazba prostředů do ledna 
2012“ a příloha č. 5 - „čerpání prostředků dle měst do r. 2011"). Problémem 
české strany LŘV byla pravidelná neúčast některých členů na zasedání LŘV 
EEL. Tato pravidelná absence členů ohrožovala usnášeníschopnost výboru.  
 
SFMP a hospodaření EL v roce 2011 
 V roce 2011 pokračoval problém cashflow na příjmové straně za 
administraci SFMP. Na české straně EEL probíhalo vyúčtování, kontrola a 
certifikace výdajů za administraci v čase podle stanoveného plánu. CRR 
certifikovalo postupně 1.,2. i 3. čtvrtletí administrace SFMP. Na saské straně se 
proces kontrol a certifikace neustále oproti české straně zdržoval. To byl také 
jeden z důvodů pomalého zpětného proplácení malým žadatelům v SFMP.  
 V prosinci 2012 měl EL problém s nedostatkem hotovostí. V řádném 
termínu byly proplaceny mzdy zaměstnancům (kromě ředitele). Na účtech EL 
zbývalo celkem 70.000 Kč. Do 20.12. byly proplaceny všechny povinné odvody. 
Teprve dne 20.12.2011 byla proplacena žádost za 2. čtvrtletí 2011. Jednalo se o 
9200 € (232.760 Kč) za administraci SFMP a 5.814,40 € (147.104,- Kč) za 
realizaci dvou malých projektů. V praxi to vypadalo, že peníze šly z SAB nejprve 
na účet vedoucího partnera a ten zaslal prostředky do EL. Poté byly také ostatní 
závazky do konce roku 2011 vyrovnány.  
 Jedná se o komplikovaný systém administrace programu EU Cíl 3, který 
komplikuje činnost i ostatním žadatelům. EL několikrát upozornil na problémy 
Řídící i Národní orgán, bez dalších výsledků. 

 
Zajišťování  
prezentace 
regionu 
 

Po celý rok 2011 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní kalendář 
EEL.  Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou stranách EEL. 
Zároveň byla a je na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ přístupná dvojjazyčná 
aplikace, která umožňuje rychlé vyhledávání v kalendáři akcí nebo v katalogu 
zařízení EEL. Do Kalendáře kulturních a sportovních akcí mohli členové EL příp. 
subjekty z jejich území zařadit své kulturní a sportovní akce.  
V roce 2011 zahájil činnost Muzeální portál EEL. Vedoucím partnerem projektu 
bylo město Drážďany. EL připravil data k objektům na české straně. Jedná se o 
instituce členů EL nebo alespoň z území členů EL, viz. www.muzeum-
euroregion-elbe-labe.eu 

 V roce 2011 EL provozoval Internetový portál EEL, který je k dispozici ve 3 
jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci 
redakčního softwaru Webjet. Během roku 2011 navštívilo stránky kolem 50 tisíc 
návštěvníků. Přibližně třetinu návštěvníků portálu tvoří čeští a třetinu němečtí 
návštěvníci. Zbytek tvoří uživatelé z celého světa. K nejnavštěvovanějším 
stránkám v rámci domovských stránek patří stránky Kulturního a sportovního 
kalendáře a Katalogu kulturních a sportovních zařízení. 

 I v roce 2011 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české 
návštěvníky při návštěvě 69 institucí s použitím Kulturního pasu EEL. V roce 
2011 se prodalo 910 ks pasů (více info o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/
http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
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labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas).  
 V roce 2011 byl realizován projekt Turistický průvodce Krušnohořím. Jedná se 

o brožuru vydanou v češtině a němčině a distribuovanou na obě strany hranice. 
EL zajišťoval českou část projektu (sběr dat, překlady, korektury). 

 
 
 
 
Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech 
vymezených účelem založení EL 

 
K hlavním úkolům EL 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 výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací 
spolupráce, vzájemného setkávání občanů. 

 
Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe 
 
V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných 
pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní 
ruch, OPS ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a 
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. 
 Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných 
projektech v rámci  Programu Cíl 3 a  SFMP EEL.   
 
Harmonogram schůzek OPS 2011: 
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
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30.3.2011 OPS ochrana před katastrofami 

6.4.2011 OPS pro územní rozvoj 

4.5.2011 OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

11.5.2011 OPS ochrana životního prostředí 

18.5.2011 OPS podporu hospod./cestovní ruch 

1.6.2011 OPS doprava 

8.6.2011 Konference ko-předsedů OPS 

14.9.2011 OPS ochrana před katastrofami 

19.10.2011 OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

26.10.2011 OPS ochrana životního prostředí 

4.11.2011 OPS na podporu hospodářství/cest.ruch  

23.11.2011 OPS doprava 

30.11.2011 OPS pro územní rozvoj 
 
 
Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti 
na území ČR a v zahraničí 

 
Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer 
Grenzregionen) 

Euroregion Labe je od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: 
Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k 
finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého 
bez možnosti účasti na valné hromadě a povinnosti platit příspěvky. Orgány AGEG jsou 
Prezídium a Valná hromada. EEL zastupovali na Prezídiu předseda saské části EEL.  
 
Propagace činnosti EL 
      
Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-
labe.eu. Stránky byly po celý rok 2011 pravidelně aktualizovány.   
 
I v roce 2011 měli možnost čeští návštěvníci v Sasku využívat tzv. Kulturní pas EEL, který 
zaručuje slevy při návštěvě uvedených zařízení. Pas je distribuován do informačních center a 
jiných zařízení po celém Ústeckém kraji. Cena V roce 2011 bylo prodáno celkem 910 kusů 
Kulturního pasu EEL. 
 
Tisková sdělení:  

- možnosti zakoupení Kulturních pasů (ČTK) 
- vydání Katalogu kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe (ČTK) 
- informace o dění v EEL a SFMP EEL  

 
Spor o autorská  práva 
 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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EL se již tři roky zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického 
průvodce EL. Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského 
zákona ze strany EL. Záležitost byla již několikrát probírána na Radě EL v předchozích letech i 
v roce 2010 (viz např. zápis 109. zasedání Rady EL ze 17.2.2009). 
 Celá věc byla také konzultována s právníky MmÚL, kteří doporučili nepřistoupit na 
jakékoliv mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k důkazům a smlouvám, které má Euroregion k 
dispozici, jasně vyplývá, že odpovědnost za řešení autorských práv nese výhradně zhotovitel 
(fa. Printactive s.r.o.) Smlouvu na vydání Průvodce uzavřela na základě výběrového řízení 
RRA Most (zadavatel) již v roce 2001.  
 Euroregion Labe požádal o dotaci na projekt Turistický průvodce po EL. Dotaci EL  
získal a uzavřel smlouvu s RRA Most ohledně poskytnutí dotace z programu Phare CBC. Ve 
skutečnosti byl projekt vzhledem k výši dotace označen jako typ B. Tzn. Euroregion Labe 
projekt neřídil a figuroval pouze jako příjemce hotového produktu. Roli zadavatele zakázky 
vykonávala RRA Most. 
 Všechny finanční toky probíhaly mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem 
(Printactive s.r.o.). Euroregion (příjemce) zaplatil na konto RRA Most příspěvek na financování 
projektu průvodce ve výši 10 % ceny projektu.  
 Podle smlouvy mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem bylo úkolem zhotovitele 
zajistit texty a fotografie včetně autorských práv. Euroregion nemohl ovlivňovat výběr 
fotografů, jen v období tvorby průvodce měl možnost se vyjádřit k výběru konkrétních fotografií 
k dané regionální atraktivitě. EL má také k dispozici dopis firmy Printactive s.r.o., kde je 
oznámeno zhotovitelem ukončení projektu s datem předání hotového díla a informace, že 
všechna autorská práva byla ošetřena. 
 V mezidobí Kindl podal na EL trestní oznámení. Což se v praxi běžně činí, protože 
policie musí ze zákona sama vyšetřovat. Policie případ odložila, protože ke spáchání žádného 
trestného činu nedošlo.  
 Poté právník Kindla požádal soud o vydání platebního příkazu na 220.500,- Kč. Shodou 
okolností nebyl nikdo na sekretariátu zastižen a platební příkaz nebyl doručen. Soud následně 
zrušil platební rozkaz. Až tehdy obdržel EL informaci o zrušení platebního rozkazu. Při 
konzultaci právníka MmÚ bylo doporučeno vyčkat na doručení žaloby. Dne 28.7.2009 bylo na 
EL doručeno usnesení soudu. Do 21 dnů se musel EL vyjádřit k žalobě. Především, zda nárok 
uvedený v žalobě uznává, vylíčit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání tvrzených 
skutečností.  
 V žalobě se uvádělo, že žalobce neudělil EL souhlas s použitím diapozitivů, toliko udělil 
tento souhlas Printactice (Printactive) s.r.o.? Vzhledem k tomu, že Printactive byla 
zhotovitelem celé brožury Průvodce EL, bylo její úkolem uzavřít smlouvu na udělení 
autorských práv. Gestorem brožurky za okres Děčín byl pan Kotek z představenstva Svazu 
cestovního ruchu Deliteus a majitel CK Aloha. Ten do protokolu při zkoumání trestního 
oznámení  policií uvedl, že sám Kindlovi peníze za fotografie do Průvodce EL předal. Pan 
Kindl tedy podle svého tvrzení v žalobě žádnou smlouvu nepodepsal, ale peníze od člověka, 
který průvodce za okres Děčín koordinoval a jako autor textů se na průvodci podílel, přijal!? 
 Na doporučení byla v této kauze přizvána právní  zástupkyně JUDr. Procházková, která 
vypracovala vyjádření k žalobě, kde nárok žalobce odmítla. 
 Dne 12.11. 2010 proběhlo soudní jednání. Kindl v průběhu soudu připustil, že peníze od 
zástupce Printactive, tedy vydavatele, přijal. Soud vzhledem k rozporům zamítl nároky 
žalobce. viz. Příloha rozsudek. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, jelikož se žalobce 
odvolal k vrchnímu soudu. Vrchní soud se v roce 2011 k odvolání nijak nevyjádřil. 
  
 
Členská základna EL v roce 2011  
 

Děčín Benešov nad Ploučnicí Bynovec Česká Kamenice 
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Dobkovice 
Dolní Habartice 
Dolní Poustevna 
Františkov nad Ploučnicí 
Horní Habartice 
Hřensko 
Huntířov 
Janská 
Jetřichovice 
Jílové u Děčína 
Krásná Lípa 
Kunratice 
Kytlice 
Lipová 
Malá Veleň               
Markvartice 
Růžová 
Těchlovice 
Litoměřice 
Brňany 
Brozany nad Ohří 

Brzánky 
Budyně nad Ohří 
Černouček 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 
Dolánky nad Ohří 
Dušníky 
Evaň (a Horka) 
Chotiněves 
Chudoslavice 
Krabčice 
Křešice 
Libochovany 
Libotenice 
Lovečkovice 
Lovosice 
Malíč 
Martiněves 
Miřejovice 
Mšené Lázně 

Nové Dvory 
Oleško 
Prackovice nad Labem 
Přestavlky 
Radovesice 
Rochov 
Roudnice nad Labem 
Siřejovice 
Slatina 
Snědovice 
Straškov-Vodochody 
Sulejovice 
Terezín 
Travčice 
Třebenice 
Třebívlice 
Třebušín 
Úpohlavy 
Velemín 
Velké Žernoseky 
Vchynice 

Vlastislav 
Židovice 
Teplice 
Bílina 
Dubí 
Krupka 
Proboštov 
Ústí nad Labem 
Chabařovice 
Libouchec 
Petrovice 
Povrly 
Telnice 
Tisá 
Trmice 
Zubrnice 

 
V roce 2011  zůstala členská základna stabilní. Je však možné registrovat trend poklesu počtu 
členů EL.  
 
 
Hospodaření EL za rok 2011 
 
Příjmy EL:  2.021.564,30 Kč 
Výdaje EL: 1.997.760,56 Kč 
Výsledek hospodaření EL v roce 2011: 23.893,74,- Kč  
 
Stav účtů EL k 31.12. 2011  
Zůstatek celkem: 362.044,48,- Kč 
 
Pohledávky EL:  
Nezaplacené faktury k 31.12.11 – dodavatelé 321 
Přijaté: celkem   = 3.251,- Kč    
 
Nezaplacené faktury k 31.12.11 – odběratelé 311 
Vydané: celkem = 4.119,50,- Kč   
 
Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2012 Kontrolní komise EL. 
 
 
 
 
v Ústí nad Labem, dne  11.3. 2012 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
  
 
Přílohy:  

1) Usnesení Rady EL za rok 2011 
2) Usnesení Rady EEL v roce 2011 
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3) Usnesení MV Cíle 3 o prodloužení SFMP EEL do roku 2014 
4) Tabulka s vazbou prostředků ze SFMP EEL do konce roku 2011 
5) Tabulka s čerpáním prostředků ze SFMP EEL dle měst do konce roku 2011 
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Programm zur Förderung der grenzübergreifen-
den Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat 
Sachsen und der Tschechischen Republik 
 
Program na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko  
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Beschluss an den Begleitausschuss  Ziel 3 / Cíl 3 Freistaat Sachsen - Tschechische Republik  /  Usnesení Monitorovacího výboru Cíl 3 / Ziel 3 
Česká republika – Svobodný stát Sasko  


Sitzung am / zasedání dne 08.11.-09.11.2011 
 
 


Projekttitel  Název projektu  


Gemeinsamer Kleinprojektefonds Ziel3/Cil3 in der Euroregion 
Elbe/Labe 


 Společný fond malých projektů Ziel3/Cil3 Euroregionu 
Elbe/Labe 


Lead-Partner  Lead partner 


Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge.V.  Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal / Osterzgebirge.V. 


Antragsnummer  Číslo žádosti 


100011261  100011261 


Sachstand  Obsah 


Der Begleitausschuss stimmte dem Projektantrag in seiner Sitzung am 09.-
10.12.2008 zu.  
Im Vorliegenden handelt es sich um einen mit einer Mittelerhöhung verbundenen 
Antrag auf Verlängerung des Projektzeitraums.  
 
Am 29.09.2011 stellte der LP folgenden Änderungsantrag: 
 
Gemäß des Protokolls zur Sitzung des Begleitausschusses Ziel3/Cíl3 SN-TR vom 
06.09.2011 TOP 2 wurde das Enddatum der Laufzeit für den durch die Euroregio-
nen (ER) zu realisierenden Kleinprojektefonds (KPF) auf den 31.12.2014 festgelegt. 
Damit verbunden ist eine Mittelerhöhung sowohl für die Umsetzung der Fonds als 
auch für deren finanzielle Ausstattung. 
 
Gemäß des o. g. Protokolls zur Sitzung des Begleitausschusses Ziel3/Cíl3 SN-TR 
vom 06.09.2011 werden die bisherigen Finanzbeauftragten werden keine Prüfungen 


 Monitorovací výbor schválil tuto projektovou žádost na svém zasedání dne 
09.-10.12.2008.  
V předloženém návrhu se jedná o žádost o prodloužení doby realizace pro-
jektu spojenou s navýšením prostředků.  
 
Oznámením o změně ze dne 29.09.2011 zažádal LP o následující změny:  
 
Dle zápisu ze zasedání Monitorovacího výboru Cíl3/Ziel3 Česká republika-
Sasko ze dne 06.09.2011, bod jednání č.2,  bylo stanoveno ukončení období 
Fondu malých projektů, který je realizovaný Euroregiony , k 31.12.2014. S 
tím je spojené navýšení prostředků jak pro realizaci fondu tak i pro jeho fin-
anční vybavení. 
 
Dle vyše uvedeného zápisu nebudou dosavadní finanční manažeři provádět 
kontrolu projektových nákladů od nositelů malých projektů. Dosavadní 
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der Projektausgaben der Träger der Kleinprojekte mehr durchführen. Der bisherige 
Finanzbeauftragte soll künftig verstärkt in die Prüfung und Überwachung der Nach-
haltigkeit der Kleinprojekte eingebunden werden. Deshalb verändern sich Teile der 
Arbeitspakete 3 und 4 sowie die Stellenbezeichnung und -beschreibung dieser Per-
sonalstelle. 
 
Im Zusammenhang mit den Festlegungen zur Weiterführung des KPF in der Euro-
region Elbe/Labe und der Veränderung der Aufgabenstellung der bisherigen Fi-
nanzbeauftragten (neu: Projektkoordinatorin Coaching), sind nachfolgende Ände-
rungen in den Arbeitspaketen 3 und 4 notwendig: 
 
Arbeitspaket 3 
 
Der Anstrich 
 


- Prüfung von Auszahlungsanträgen, Fortschritts- und Endberichten deut-
scher Projektträger/ LeadPartner und Projektpartner 


 
ist zu streichen. 
 
Dafür sind folgende Anstriche einzufügen: 
 


- Begleitung der Projektdurchführung (Coaching) und Realisierung von Vor-
Ort Kontrollen (Termin: laufend); 


- Entgegennahme von Abrechnungsunterlagen (deutsch) und Weiterleitung 
an die Artikel 16-Prüfung (Termin: laufend); 


- Entgegennahme von Auszahlungsanträgen nach erfolgten Artikel 16-
Prüfungen (deutsch und tschechisch), Einarbeitung in die vierteljährlichen 
Abrechnungen des KPF in der EUROREGION ELBE/LABE und  Weiterlei-
tung an die zwischengeschaltete Stelle der Bescheinigungsbehörde (Ter-
min: laufend);  


- Bewertung von Fortschritts- und Endberichten deutscher Projektträger/ 
LeadPartner und Projektpartner inhaltlich, insbesondere auch in Bezug auf 
Nachhaltigkeit (Termin: laufend). 


 
Arbeitspaket 4 
 
Zusätzlich ist hier aufzunehmen: 


- Erstellung und Veröffentlichung eines Kompendiums zur Durchführung des 
KPF Ziel3/Cíl 3 in der EUROREGION ELBE/LABE 2007-2013 mit schwer-
punktmäßiger Darstellung von Ergebnissen und nachhaltigen Synergie-
Effekten für die grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Region (Termin: 
IV/13 bis II/14). 


finanční manažeři budou v budoucnosti intenzivněji zapojeni do kontroly a 
dohledu udržitelnosti malých projektů. Z toho důvodu se mění části 
pracovního balíčku č. 3 a 4 jakož i název pozice a popis tohoto personálního 
místa.  
 
 
V souvislosti s ustanoveními k pokračování Fondu malých projektů (FMP) 
v Euroregionu Elbe / Labe a změnám úkolů dosavadních finančních manaže-
rů (nově: koordinátor projektů – coaching), je nutno provést v Pracovních 
celcích 3 a 4 následující změny: 
 
Pracovní celek č. 3 
 
Odrážku 
 


- Kontrola žádostí o platbu, zpráv o průběhu projektu a závěrečných 
zpráv německých nositelů projektu / Lead Partnerů a projektových 
partnerů 


 
je nutno škrtnout. 
 
Místo tohoto textu je nutno vložit následující odrážku: 
 


- Monitoring realizace projektu (coaching) a realizace kontrol na místě 
(termín:  průběžně); 


- Příjem podkladů k vyúčtování (německy) a předání ke kontrole podle 
čl. 16 průběžně); 


- Příjem žádostí o platbu po proběhlé kontrole podle čl. 16 (česky a 
německy), zapracování do čtvrtletního vyúčtování Fondu malých pro-
jektů v Euroregionu ELBE / LABE a předání Zprostředkujícímu sub-
jektu Certifikačního orgánu (termín:  průběžně);  


- Vyhodnocení zpráv o průběhu projektu a závěrečných zpráv němec-
kých nositelů projektů / Lead Partnerů a projektových partnerů po 
obsahové stránce a to i ve vztahu k udržitelnosti (termín: průběžně). 


 
Pracovní celek č. 4 
 
Dále je zde nutno doplnit: 


- Zpracování a zveřejnění Kompendia k realizaci Fondu malých pro-
jektů Cíl 3 / Ziel 3 v EUROREGIONU ELBE / LABE 2007 – 2013 se 
zaměřením na popis výsledků a udržitelných synergických efektů pro 
přeshraniční spolupráci v regionu (termín:  IV/13 bis II/14). 
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Insgesamt handelt es sich beim LP um eine Mittelerhöhung i. H. v. 957.158,74 
€ (813.584,93 € EFRE) und beim PP001 um eine Mittelerhöhung i. H. v. 
880.112,42 € (748.095,55 € EFRE).  


 


Zusatzinformation des GTS:  


 
Das Projekt ist dem Interventionsbereich 80 – Förderung des Aufbaus von Partner-
schaften, Bündnissen und Initiativen über die Vernetzung der maßgeblichen Akteure 
zuzuordnen. Um die finanzielle Ausstattung des Kleinprojektefonds Ziel 3/Cíl 3 in 
der zweiten Hälfte der aktuellen Förderperiode sicher zu stellen, wurden mit Be-
schluss des Begleitausschusses vom 9./10.12.2008 EU-Mittel der Prioritätsachse 1 
„Entwicklung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Fördergebiet“ in Höhe 
von bis zu 6.984.008 EUR reserviert. 


 
 
Celkově se jedná o navýšení nákladů u LP ve výši 957.158,74 € 
(813.584,93 € EFRE) a u PP001 ve výši 880.112,42 € (748.095,55 € EFRE).  
 
 
Dodatečná informace JTS: 
 
Projekt lze zařadit do intervenční oblasti 80 – Podpora partnerství, paktů a 
iniciativ prostřednictvím vytváření sítí důležitých zúčastněných stran.  
Pro zajištění finanční vybavenosti Fondu malých projektů Ziel 3/Cíl 3 ve dru-
hé polovině aktuálního dotačního období byla usnesením Monitorovacího 
výboru ze dne 9.- 10.12.2008 v prioritní ose 1 „Rozvoj společenských rámco-
vých podmínek v dotačním území“ rezervována částka ve výši 6.984.008,00 
EUR. 


Gegenüberstellung des Ausgabenplanes gemäß der aktuellen Fassung des 
Zuwendungsvertrages ("ZV") und des neuen Ausgabenplanes nach der Ände-
rung 


 Porovnání plánu výdajů dle platné Smlouvy o poskytnutí dotace a plánu 
výdajů po změně 


 
Ausgabenpositionen  Nr. des 


Projekt- 
partners 


Ausgaben gemäß 
ZV in € (alt)  


zuschussfähige 
Ausgaben gemäß 
ZV in € (alt)  


 Ausgaben gemäß 
dem Änderungsan-
trag in € (neu) 


zuschussfähige 
Ausgaben gemäß 
dem Änderungs- 
antrag in € (neu) 


 Veränderung in % 
(bei Hauptpositio-
nen)  


Druhy výdajů Číslo projek-
tového part-
nera 


Původní výdaje dle 
Smlouvy v €  


Původní způsobilé 
výdaje dle Smlou-
vy v € 


 Nové výdaje dle 
žádosti o změnu v €  


Nové způsobilé 
výdaje dle žádosti o 
změnu v €  


 Změny v % (u 
hlavních položek) 


Personalausgaben Personální výdaje LP 242.137,99 241.908,69  415.912,32 415.683,02  71,8 


davon z toho PP01 115.050,00 115.050,00  223.950,00 223.950,00  94,7 


Bruttolöhne- und Gehälter  Hrubé mzdy a platy včet-
ně 


LP 242.137,99 241.908,69  415.912,32 415.683,02        


einschließlich der Arbeit- odvodů zaměstnavatele PP01 115.050,00 115.050,00  223.950,00 223.950,00        


Unbezahlte freiwillige Neplacená dobrovolná  LP                                 


Arbeit práce PP01                                 


Reisekosten Cestovní náklady LP 4.500,00 4.500,00  10.000,00 10.000,00  122,2 
  PP01 4.000,00 4.000,00  9.500,00 9.500,00  137,5 


Sachausgaben Věcné výdaje LP 82.039,01 74.695,01  159.423,54 152.079,54  103,6 
davon z toho PP01 22.864,00 22.864,00  34.864,00 34.864,00  52,5 


Abschreibungen für Immobilien 
und Ausrüstungsgüter 


Odpisy nemovitostí a 
vybavení 


LP                                 


PP01                                 


Ausgaben für Notare, technische / 
finanzielle Beratung, Rechnungs-
legung und -prüfung 


Výdaje na notáře, tech-
nické/finanční poraden-
ství, účetnictví a účetní 
kontrolu 


LP                                 


PP01                                 


Betriebsausgaben (insbesondere 
Miete, Wasser, Strom, Telefon, 
Büromaterial) 


Režijní výdaje (zejména 
nájem, voda, energie, 
telefony, kancelářský 
materiál) 


LP 80.039,01 72.695,01  155.423,54 148.079,54        


PP01 19.482,00 19.482,00  29.482,00 29.482,00        
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Anschaffung von nicht-investiven 
Ausrüstungsgütern 
 
 


Nákup neinvestičního 
vybavení 


LP 2.000,00 2.000,00  4.000,00 4.000,00        


PP01 3.382,00 3.382,00  5.382,00 5.382,00        


Anschaffung von Material Nákup materiálu 
LP                                 


PP01                                 


Ausgaben für Öffentlichkeitsar-
beit 


Výdaje na publicitu 
LP 5.000,00 5.000,00  12.000,00 12.000,00  140,0 


PP01 3.000,00 3.000,00  5.000,00 5.000,00  66,7 


Finanzausgaben 
davon 


Finanční výdaje 
z toho 


LP 3.500,00 3.500,00  8.000,00 8.000,00  128,6 
PP01 0,00 0,00  0,00 0,00  0,0 


Gebühren für grenzüberschreiten-
de Finanztransaktionskosten 


Výdaje na poplatky za 
přeshraniční finanční 
operace 


LP 3.500,00 3.500,00  8.000,00 8.000,00        


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00        


Bankgebühren für die Eröffnung 
und Führung von Konten, wenn 
dies für das Projekt erforderlich ist 


Bankovní poplatky za 
otevření a vedení kont, 
pokud je to pro projekt 
nezbytné 


LP                                 


PP01                                 


Ausgaben für von einer Bank oder 
einem Finanzinstitut geleisteten 
Sicherheiten 


Náklady na bankovní 
záruky nebo záruky po-
skytnuté jinou finanční 
institucí 


LP                                 


PP01                                 


Vorfinanzierungskosten/Sollzinsen 
 
(nicht zuschussfähig) 


Náklady na předfinanco-
vání / debetní úroky 
(nezpůsobilé) 


LP                                 


PP01                                 


Leistungen Dritter 
davon 


Služby poskytované 
třetími subjekty 
z toho 


LP 10.370,00 10.370,00  10.370,00 10.370,00  0,0 


PP01 2.136,00 2.136,00  6.136,00 6.136,00  187,3 


Ausgaben für Dolmetscher- und 
Übersetzungsleistungen 


Výdaje na tlumočnické a 
překladatelské služby 


LP 6.000,00 6.000,00  3.120,00 3.120,00        


PP01 1.336,00 1.336,00  3.336,00 3.336,00        


Ausgaben für externe Experten 
und Berater 


Výdaje na externí experty 
a poradce 


LP                                 


PP01                                 


Ausgaben für Studien und Kon-
zepte 


Výdaje na studie a kon-
cepty 


LP                                 


PP01                                 


Raummiete für Treffen, Konferen-
zen, Seminare 


Nájem prostor pro setká-
ní, konference, semináře 


LP 1.750,00 1.750,00  1.750,00 1.750,00        


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00        


Miete der Technik für Treffen, 
Konferenzen, Seminare 


Nájem techniky pro se-
tkání, konference, semi-
náře 


LP 1.500,00 1.500,00  1.500,00 1.500,00        


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00        


Catering für Treffen, Konferenzen, 
Seminare 


Catering (občerstvení) na 
setkáních, konferencích, 
seminářích 


LP 1.120,00 
, 


1.120,00  4.000,00 4.000,00        


PP01 800,00 800,00  2.800,00 2.800,00        


Ausgaben für Transporte Výdaje na přepravné 
LP                                 


PP01                                 


Investive Ausgaben 
davon 


Investiční výdaje 
z toho 
 


LP 7.000,00 7.000,00  7.000,00 7.000,00  0,0 


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00  0,0 


Erwerb von Grundstücken Nákup pozemků 
LP                                 


PP01                                 


Anschaffung von Immobilien Pořízení nemovitostí 
LP                                 


PP01                                 


Anschaffung von investiven Aus-
rüstungsgütern 


Nákup investičního vyba-
vení 


LP 7.000,00 7.000,00  7.000,00 7.000,00        


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00        
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Bauausgaben Stavební výdaje 
LP                                 


PP01                                 


Baunebenkosten Vedlejší stavební náklady 
LP                                 


PP01                                 


Sonstige Ausgaben Ostatní výdaje 
LP 941.176,47 941.176,47  1.630.176,35 1.630.176,35  73,2 


PP01 841.150,00 841.150,00  1.588.862,42 1.588.862,42  88,9 


Projekteinnahmen Příjmy projektu 
LP 0,00 0,00  0,00 0,00  0,0 


PP01 0,00 0,00  0,00 0,00  0,0 


Gesamt 
Celkem 
 
 
 


LP 1.295.723,47 1.288.150,17  2.252.882,21 2.245.308,91  74,3 


PP01 988.200,00 988.200,00  1.868.312,42 1.868.312,42  89,1 


davon Projektvorbereitungskosten 
z toho náklady na přípra-
vu projektu 


LP 19.006,60 19.006,60  19.006,60 19.006,60  0,0 


PP01 7.352,50 7.352,50  7.352,50 7.352,50  0,0 


Gegenüberstellung des Finanzierungsplanes gemäß der aktuellen Fassung 
des Zuwendungsvertrages ("ZV") und des neuen Finanzierungsplanes 
nach der Änderung 


 Porovnání plánu financování dle platné Smlouvy o poskytnutí dotace a 
plánu financování po změně 


Finanzie-
rungsquellen 


Fördermittel  


der EU in € 


% Fördermittel zur 
Kofinanzierung 
der EU-Mittel 


(aus dem Landes-
haushalt Sachsens/ 
aus dem Staats-
haushalt der 


Tschechischen 
Republik) in € 


% Sonstige öffent-
liche Mittel 


zur Finan- 


zierung der 
zuschussfähigen 
Ausgaben 


in € 


davon  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


staatlich 
(Bund) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


regional 
(Land) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


lokal 
(Kommunal) 


Zwischensumme 
der öffent- 


lichen Finan- 


zierung  


in € 


% Private 
Finanzierung 


in € 


% Projektein- 


nahmen  


in € 


Sonstige Mittel 
zur Finanzierung 
der nicht zu-
schussfähigen 
Ausgaben in €  


Gesamtsumme der 


Finanzierung 


in € 


Zdroje 
financování 


Dotační 
prostředky EU 


v € 


% Dotační prostřed-
ky na spolufinan-
cování prostředků 
EU 


(ze státního roz-
počtu České repub-
liky/ ze zemského 
rozpočtu Saska) v € 


% Ostatní veřejné 
prostředky na 
spolufinancování 
způsobilých 
výdajů v € 


z toho  


 


 


 


 


 


 
státní 


(spolkový) 


 


 


 


 


 


 
regionální 


(zemský) 


 


 


 


 


 


 
lokální 


(komunální) 


Veřejné financo-
vání – mezisou-
čet v € 


% Soukromé  


financování 


v € 


% Příjmy projektu 


v € 


Ostatní pro-
středky na 
spolufinan- 


cování nezpůso-
bilých výdajů v € 


Celková částka  


financování 


v € 


LP ALT 1.094.927,64 85,00 34.697,37 2,69 0,00                   1.129.625,01 87,69 158.525,16 12,31 0,00 7.573,30 1.295.723,47 


LP NEU 1.908.512,57 85,00 61.513,25 2,74 0,00                   1.970.025,82 87,74 275.283,09 12,26 0,00 7.573,30 2.252.882,21 


PP01 ALT 839.970,00 85,00 22.057,50 2,23 0,00                   862.027,50 87,23 126.172,50 12,77 0,00 0,00 988.200,00 


PP01 NEU 1.588.065,55 85,00 41.917,50 2,24 0,00                   1.629.983,05 87,24 238.329,37 12,76 0,00 0,00 1.868.312,42 


 


Stellungnahme der zuständigen Fachstelle  


  


Stanovisko příslušného odborného subjektu  


 
Fachliche Einschätzung zum tschechischen Projektteil (zuständige Fach-
stelle: CRR Chomutov) 
 
Gemäß Stellungnahme vom 21.10.2011, ergänzt am 27.10.2011, hat das CRR, 


  


Odborné posouzení ceské cásti projektu (príslušný odborný 
Subjekt: ČRR Chomutov) 


 
Podle stanoviska ze dne 21.10.2011, doplněného dne 27.10.2011, Pobočka 
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Zweigstelle Chomutov, als tschechische Fachstelle keine Einwände zur Anzeige 
der Projektänderungen vom 29.09.2011 und stimmt der Änderung zu. 
 
Fachliche Einschätzung zum deutschen Projektteil 
 
1. Kohärenzprüfung (zuständige Stelle Verwaltungsbehörde, SMWA, Ref. 
54) 
 
Befürwortet: Ja 
 
Hinweise: 
 
Das Arbeitspaket 3 ist wie folgt anzupassen. 
 
Die Aufgabe „Prüfung von Auszahlungsanträgen, Fortschritts- und Endberichten 
deutscher Projektträger/LeadPartner und Projektpartner" wird ab dem 
01.01.2012 nicht mehr wahrgenommen. 
 
Folgende Aufgaben sind in das Arbeitspaket 3 ab dem 01.01.2012 aufzuneh-
men: 
 


- Entgegennahme und Prüfung der Belegliste, der Originalbelege und des 
Projektabschlussberichts der deutschen Kooperationspartner auf Voll-
ständigkeit und formelle Richtigkeit 


- Plausibilisierung, ob die getätigten Ausgaben mit den im Abschlussbe-
richt dargestellten Malinahmen übereinstimmen 


- Weiterleitung des Fördervorgangs an die SAB zur Artikel-16-Prüfung 
- nach erfolgter Artikel-16-Prüfung Einarbeitung der Auszahlungsanträge 


der Projektträger/LeadPartner in die vierteljährlichen Abrechnungen der 
Euroregion (in der bisherigen Form) und Weiterleitung an die zwischen-
geschaltete Stelle der Bescheinigungsbehörde  


- Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen 
- Teilnahme an den Besprechungen mit den Artikel-16-Prüfern zur Aus-


wertung der Ergebnisse der Artikel- 16-Prüfungen 
- Begleitung der Projektdurchführung (Coaching) 
- Entwicklung spezifischer Maßnahmen zu den einzelnen Förderinhalten, 


um die Qualität der Kleinprojekte hinsichtlich Nachhaltigkeit zu verbes-
sern 


- Beratung der Projektträger hinsichtlich einer Verbesserung der Nachhal-
tigkeit der Projektergebnisse und Prüfung der Einhaltung der Hinweise 
und Auflagen 


- Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse von Studien und Konzep-
ten zur späteren Nutzung für Projektträger 


ČRR ČR nemá k Oznámení změny projektu ze dne 29.09.2011 připomínky a se 
zmenou projektu souhlasí. 
 
 
Odborné posouzení německé cásti projektu  
 
1. Soulad s národními resortními cíli - hodnocení koherence (příslušný od-
borný subjekt: Řídící organ, Saské státní ministerstvo hospodářství, práce 
a dopravy, ref. 54): 
 
Výsledek: pozitivní 
 
Poznámky: 
 
Pracovní celek 3 je nutno upravit následujícím způsobem. 
 
Úkol „Kontrola žádostí o platbu, zpráv o průběhu projektu a závěrečných zpráv 
projektu německých nositelů projektu / Lead Partnera a projektových partnerů“ 
nebude od 1.1.2012 realizován. 
 
Do Pracovního celku 3 je od 1.1.2012 nutno uvést následující:  
 


- Přijímání a kontrola soupisek výdajů, originálů dokladů a závěrečné 
zprávy projektu německých kooperačních partnerů z hlediska jejich 
úplnosti a formální správnosti. 


- Ověření, zda realizované výdaje souhlasí s opatřeními, popsanými 
v závěrečné zprávě. 


- Předání podkladů ke kontrole podle čl. 16 do Saské rozvojové banky. 
- Po ukončení kontroly podle čl. 16 zpracování žádostí o platbu za nositele 


projektu / Lead Partnera do čtvrtletních vyúčtování Euroregionu (v 
dosavadní formě) a předání zprostředkujícímu subjektu Certifikačního 
orgánu.  


- Realizace kontrol na místě 
- Účast na jednáních s kontrolory podle čl. 16 za účelem vyhodnocení 


výsledků kontrol podle čl. 16. 
- Monitoring realizace projektu (coaching) 
- Vytváření specifických opatření pro jednotlivé dotační obsahy za účelem 


zlepšení kvality malých projektů z hlediska udržitelnosti. 
- Konzultace pro nositele projektů, zaměřené na zlepšení udržitelnosti 


výsledků projektu a kontrolu dodržování pokynů a podmínek. 
- Shromáždění a dokumentace výsledků studií a koncepcí pro pozdější 


využití pro nositele projektů. 
- Veřejná prezentace studií a koncepcí (mimo jiné aktualizace 







 


 


7 


6
0
9


1
3
  


0
1
/0


5
  
  


 S
e
it
e
 7


 v
o


n
 1


0
 


- öffentliche Bekanntmachung der Studien und Konzepte (u.a. diesbezüg-
liche Pflege der Internetseite der Euroregion, aber auch Gespräche z.B. 
mit Gebietskörperschaften) 


- Recherche nach vorliegenden Studien und Konzepten (um Doppelförde-
rung zu vermeiden) und wenn möglich Nutzbarmachen für Kleinprojekt-
träger mit ähnlichem Projekthintergrund 


- Erfassung und öffentliche Bekanntmachung von geförderten Publikatio-
nen 


- Reporting über die von der Euroregion getroffenen Maßnahmen und de-
ren Ergebnisse im Rahmen der Fortschrittsberichte und des Endberichts 


 
Als Auflage im Zuwendungsvertrag ist aufzunehmen: 
 


 


- "Kleinprojekte können durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach 
vorheriger Bestätigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt 
werden. Das Enddatum der Laufzeit für Kleinprojekte ist grundsätzlich 
der 30.06.2014." (Auflage gilt für den deutschen und den tschechischen 
Kooperationspartner) 
 


Ab dem 01.01.2014 wird eine personelle Ausstattung von 0,5 Stellen auf der 
sächsischen Seite als ausreichend betrachtet. 
 
2. Fachliche Einschätzung (zuständige Fachstelle SAB/GTS; Dirk Bölitz) 
 
Auf Grundlage einer Entscheidung der VB sollten für die Realisierung der KPF in 
der 2. Hälfte der Förderperiode 2007-2013 keine Neuanträge, sondern Ände-
rungsanträge mit Laufzeitverlängerung und Mittelerhöhung gestellt werden. 
 
Gemäß Pkt. 7.14 des Umsetzungsdokumentes handelt es sich um eine wesent-
liche Änderung. Die beantragte Änderung des Ausgaben- und Finanzierungs-
plans bewirkt eine Mittelerhöhung für das Gesamtprojekt. Die Änderung wirkt 
sich nicht auf die ursprünglich geplanten Ziele des Projektes aus. 
 
Die beantragten Mittelerhöhungen des LP in den Hauptausgabenpositionen Per-
sonalausgaben, Reisekosten, Sachausgaben, Öffentlichkeitsarbeit, Finanzaus-
gaben und Sonstige Ausgaben sind fachlich förderfähig und entsprechen den 
Regeln des Umsetzungsdokumentes. Gegen die beantragten Kostenverschie-
bungen innerhalb der Ausgabenposition Leistungen Dritter bestehen keine Ein-
wände.  
 
- Die Gesamtfinanzierung ist gesichert. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
deutschen Lead Partners erscheinen geordnet. 
 


internetových stránek Euroregionu v tomto směru, ale i jednání například 
se subjekty v území). 


- Rešerše existujících studií a koncepcí (za účelem zabránění dvojímu 
financování) a dle možností jejich zpřístupnění pro jejich využití pro 
nositele malých projektů s podobnými projekty. 


- Shromáždění a veřejná prezentace podpořených publikací. 
- Reporting o opatřeních, přijatých Euroregionem a o výsledcích těchto 


opatření v rámci zpráv o průběhu projektu a závěrečné zprávy.  
 
Do Smlouvy o poskytnutí dotace je nutno uvést následující podmínku:  
 


- „Malé projekty mohou Euroregiony po předchozím potvrzení Lokálním 
řídícím výborem schvalovat do 31.12.2013. Konečné datum doby 
realizace malých projektů je zásadně 30.6.2014.“ (Podmínka platí pro 
českého a německého kooperačního partnera) 


 
Od 1.1.2014 je za dostatečné personální zajištění považováno 0,5 pracovního 
místa za každý saský euroregion.  
 
 
 
2. Odborné hodnocení (příslušný odborný subjekt Saská rozvojová banka / 
Společný technický sekretariát, Dirk Bölitz) 
 
Na základě rozhodnutí Řídícího orgánu nemají být pro realizaci Fondu malých 
projektů ve druhé polovině programového období 2007 – 2013 předkládány nové 
žádosti, ale žádosti o změnu projektu – žádost o prodloužení doby realizace pro-
jektu a žádost o navýšení finančních prostředků. 
 
V souladu s bodem 7.14 Realizačního dokumentu se jedná o významnou změnu. 
Požadované změny Plánu výdajů a financování povedou ke zvýšení prostředků 
pro celý projekt. Změna nemá vliv na původně plánované cíle projektu. 
 
Požadované navýšení prostředků Lead Partnera v rozpočtových kapitolách Per-
sonální výdaje, Cestovní náhrady, Věcné výdaje, Práce s veřejností, Finanční 
výdaje a Ostatní výdaje jsou odborně způsobilé a v souladu s ustanoveními Rea-
lizačního dokumentu.  Proti požadovanému přesunu finančních prostředků 
v rámci rozpočtové kapitoly Výkony třetích subjektů není námitek.  
 
- Celkové financování je zajištěno. Hospodářské poměry německého Lead Part-
nera se jeví jako uspořádané. 
 
- Lead Partnerem dodatečně požadované personální výdaje ve výši 241.908,69 
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- Die vom LP zusätzlich beantragten Personalausgaben i. H. v. 241.908,69 € 
sind plausibel und förderfähig (Stellenanteil gesamt: 2012-2013: 1,5; 2014: 0,5) 
 
- Die beantragten zusätzlichen Betriebsausgaben i. H. v. 75.384,53 € stellen 
ausschließlich Gemeinkosten dar und beinhalten: 
- Miete/Mietnebenkosten i. H. v. rund 31.244,74 € 
- Instandsetzung/Instandhaltung i. H. v. 15.547,50 € 
- Bürobedarf i. H. v. 8.894,32 € 
- Post- und Fernmeldegebühren i. H. v. 8.894,32 € 
- Versicherungen i. H. v. 10.802,65 € 
Diese Gemeinkosten wurden vom LP auf Grundlage des aktuellen Verteiler-
schlüssels von 65 % ermittelt. Sie bewegen sich in der Größenordnung der Be-
triebsausgaben des LP während der 1. Phase des Projektes. Die beantragten 
Betriebsausgaben sind förderfähig und plausibel. 
 
- Die beantragten Sonstige Ausgaben beinhalten das Budget des Kleinprojekte-
fonds. 
 
Bedingungen und Auflagen für tschechische Kooperationspartner: 
 
- Kleinprojekte können durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach vorheri-
ger Bestätigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt werden. Das 
Enddatum der Laufzeit für Kleinprojekte ist grundsätzlich der 30.06.2014. 
 
Bedingungen und Auflagen für deutsche Kooperationspartner: 
 
1. Kleinprojekte können durch die Euroregion bis zum 31.12.2013, nach vorheri-
ger Bestätigung durch den Lokalen Lenkungsausschuss, bewilligt werden. Das 
Enddatum der Laufzeit für Kleinprojekte ist grundsätzlich der 30.06.2014. 
 
2. Ab dem Jahr 2014 ist auf der sächsischen Seite nur noch eine personelle 
Ausstattung mit einem Stellenanteil von bis zu 0,5 zuschussfähig.  
 
3. Im Rahmen der Ausgabenposition Sachausgaben/Betriebsausgaben des LP 
werden Gemeinkosten in Höhe von insgesamt 148.079,54 € als zuschussfähig 
anerkannt. 
 
4. Die Schlüssel zur Berechnung von dem Projekt nicht direkt zurechenbaren 
Kosten (Gemeinkosten) sind einmal jährlich zu überprüfen. Die Sächsische Auf-
baubank - Förderbank - ist über das Prüfergebnis zu informieren, das Prüfer-
gebnis ist dabei nachvollziehbar zu begründen. 
 
5. Ausgaben bei der Durchführung von Veranstaltungen sind bis zu 70 Euro pro 


EUR jsou hodnověrné a způsobilé (podíl pracovních míst celkem: 2012-2013: 
1,5; 2014: 0,5) 
 
- Dodatečné provozní výdaje, obsažené v žádosti, ve výši 78.384,53 EUR jsou 
výlučně režijní náklady a zahrnují: 
- Nájemné / náklady s nájmem související ve výši zhruba 31.244,74  EUR 
- Opravy / údržba ve výši 15.547,50 EUR 
- Kancelářské potřeby ve výši 8.894,32  EUR 
- Náklady na poštovné a telefonní poplatky ve výši 8.894,32  EUR 
- Pojištění ve výši 10.802,65 € 
Tyto režijní náklady byly Lead Partnerem definovány na základě aktuálního klíče 
ve výši 65%. Pohybují se řádově ve výši provozních výdajů Lead Partnera bě-
hem první fáze projektu. Požadované provozní výdaje jsou způsobilé a hodno-
věrné. 
 
- Požadované ostatní výdaje zahrnují rozpočet Fondu malých projektů. 
 
Podmínky a povinnosti pro ceské kooperační partnery 
 
- Malé projekty mohou Euroregiony po předchozím potvrzení Lokálním řídícím 
výborem schvalovat do 31.12.2013. Konečné datum doby realizace malých 
projektů je zásadně 30.6.2014. 
 
Podmínky a povinnosti pro německé kooperační partnery: 
 
1. „Malé projekty mohou Euroregiony po předchozím potvrzení Lokálním řídícím 
výborem schvalovat do 31.12.2013. Konečné datum doby realizace malých 
projektů je zásadně 30.6.2014.“ 
 
2. Počínaje rokem 2014 je na saské straně způsobilé pouze personální zajištění 
ve výši podílu pracovní pozice ve výši 0,5.  
 
3. Ve výdajové položce Vecné výdaje / provozní náklady LP001 jsou uznány 
režijní náklady ve výši celkem 148.079,54 €. 
 
4. Klíc výpoctu nákladu, které nelze jednoznacne priradit projektu (režijní nákla-
dy) je nutno jednou rocne prekontrolovat. O výsledku kontroly je nutno informovat 
Saskou rozvojovou banku, výsledek kontroly je nutno srozumitelne zduvodnit. 
 
5. Výdaje za realizaci akcí jsou zpusobilé do výše 70 Euro na úcastníka a den. 
Cástka obsahuje výdaje, které s akcí souvisejí, zejména nájmy, výdaje za techn-
ické vybavení, jakož i výdaje na catering. 
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Teilnehmer und Tag zuschussfähig. Der Betrag beinhaltet die mit der Veranstal-
tung im Zusammenhang stehenden Ausgaben, insbesondere Mietausgaben, 
Ausgaben für Technikausstattung sowie Ausgaben für Catering. 
 
6. Das Arbeitspaket 3 ist wie folgt anzupassen. Die Aufgabe „Prüfung von Aus-
zahlungsanträgen, Fortschritts- und Endberichten deutscher Projektträ-
ger/LeadPartner und Projektpartner" wird ab dem 01.01.2012 nicht mehr wahr-
genommen. Folgende Aufgaben sind in das Arbeitspaket 3 ab dem 01.01.2012 
aufzunehmen: 
 


- Entgegennahme und Prüfung der Belegliste, der Originalbelege und des 
Projektabschlussberichts der deutschen Kooperationspartner auf Voll-
ständigkeit und formelle Richtigkeit 


- Plausibilisierung, ob die getätigten Ausgaben mit den im Abschlussbe-
richt dargestellten Malinahmen übereinstimmen 


- Weiterleitung des Fördervorgangs an die SAB zur Artikel-16-Prüfung 
- nach erfolgter Artikel-16-Prüfung Einarbeitung der Auszahlungsanträge 


der Projektträger/LeadPartner in die vierteljährlichen Abrechnungen der 
Euroregion (in der bisherigen Form) und Weiterleitung an die zwischen-
geschaltete Stelle der Bescheinigungsbehörde  


- Durchführung von Vor-Ort-Kontrollen 
- Teilnahme an den Besprechungen mit den Artikel-16-Prüfern zur Aus-


wertung der Ergebnisse der Artikel- 16-Prüfungen 
- Begleitung der Projektdurchführung (Coaching) 
- Entwicklung spezifischer Maßnahmen zu den einzelnen Förderinhalten, 


um die Qualität der Kleinprojekte hinsichtlich Nachhaltigkeit zu verbes-
sern 


- Beratung der Projektträger hinsichtlich einer Verbesserung der Nachhal-
tigkeit der Projektergebnisse und Prüfung der Einhaltung der Hinweise 
und Auflagen 


- Erfassung und Dokumentation der Ergebnisse von Studien und Konzep-
ten zur späteren Nutzung für Projektträger 


- öffentliche Bekanntmachung der Studien und Konzepte (u.a. diesbezüg-
liche Pflege der Internetseite der Euroregion, aber auch Gespräche z.B. 
mit Gebietskörperschaften) 


- Recherche nach vorliegenden Studien und Konzepten (um Doppelförde-
rung zu vermeiden) und wenn möglich Nutzbarmachen für Kleinprojekt-
träger mit ähnlichem Projekthintergrund 


- Erfassung und öffentliche Bekanntmachung von geförderten Publikatio-
nen 


- Reporting über die von der Euroregion getroffenen Maßnahmen und de-
ren Ergebnisse im Rahmen der Fortschrittsberichte und des Endberichts 


 


6. Pracovní celek 3 je nutno upravit následujícím způsobem. Úkol „Kontrola 
žádostí o platbu, zpráv o průběhu projektu a závěrečných zpráv projektu němec-
kých nositelů projektu / Lead Partnera a projektových partnerů“ nebude od 
1.1.2012 realizován. Do Pracovního celku 3 je od 1.1.2012 nutno uvést násle-
dující:  
 


- Přijímání a kontrola soupisek výdajů, originálů dokladů a závěrečné 
zprávy projektu německých kooperačních partnerů z hlediska jejich 
úplnosti a formální správnosti. 


- Ověření, zda realizované výdaje souhlasí s opatřeními, popsanými 
v závěrečné zprávě. 


- Předání podkladů ke kontrole podle čl. 16 do Saské rozvojové banky. 
- Po ukončení kontroly podle čl. 16 zpracování žádostí o platbu za nositele 


projektu / Lead Partnera do čtvrtletních vyúčtování Euroregionu (v 
dosavadní formě) a předání zprostředkujícímu subjektu Certifikačního 
orgánu.  


- Realizace kontrol na místě 
- Účast na jednáních s kontrolory podle čl. 16 za účelem vyhodnocení 


výsledků kontrol podle čl. 16. 
- Monitoring realizace projektu (coaching) 
- Vytváření specifických opatření pro jednotlivé dotační obsahy za účelem 


zlepšení kvality malých projektů z hlediska udržitelnosti. 
- Konzultace pro nositele projektů, zaměřené na zlepšení udržitelnosti 


výsledků projektu a kontrolu dodržování pokynů a podmínek. 
- Shromáždění a dokumentace výsledků studií a koncepcí pro pozdější 


využití pro nositele projektů. 
- Veřejná prezentace studií a koncepcí (mimo jiné aktualizace 


internetových stránek Euroregionu v tomto směru, ale i jednání například 
se subjekty v území). 


- Rešerše existujících studií a koncepcí (za účelem zabránění dvojímu 
financování) a dle možností jejich zpřístupnění pro jejich využití pro 
nositele malých projektů s podobnými projekty. 


- Shromáždění a veřejná prezentace podpořených publikací. 
- Reporting o opatřeních, přijatých Euroregionem a o výsledcích těchto 


opatření v rámci zpráv o průběhu projektu a závěrečné zprávy.  
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Beschluss  Usnesení 


Dem mit einer Mittelerhöhung verbundenen Antrag auf Verlängerung des 
Projektzeitraums wird zugestimmt.  


 Žádost o prodloužení doby realizace projektu spojenou s navýšením pro-
středků se schvaluje.  


 


 


Magdalena Döring 


  


 


Dirk Bölitz 


 






Seznam_projektu

		Číslo		Název		Nositel		Počet projektů		Dotace		Celková dotace		Přepočet				24.745

		EEL 0148-CZ-1-00		Cesty za poznáním		Benešov nad Ploučnicí (město)		2		6,947.00 €		16,690.00 €		412,994.05 Kč

		EEL 0147-CZ-1-00		Umění bez hranic		Benešov nad Ploučnicí (Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace)				9,743.00 €

		EEL 0142-CZ-2-00		Koncepce Partnerského muzea Bílina - Dippoldiswalde		Bílina (Kulturní centrum Kaskáda, příspěvková organizace)		3		12,772.13 €		42,772.13 €		1,058,396.36 Kč

		EEL-0011-CZ-1-00		Mezinárodní soutěž ve střeleckých dovednostech o pohár ředitele Městské Policie v Bílině - Rozvojem partnerské spolupráce k naplňování cílů ke zvýšení bezpečnosti v Česko - Saském příhraničí		Bílina (město)				15,000.00 €

		EEL-0012-CZ-1-00		Hry bez hranic - setkáváním mládeže z Česko- Saského příhraničí k prohlubování vzájemného porozumění		Bílina (město)				15,000.00 €

		EEL 0141-CZ-1-00		Setkání českých a německých dětských hudebních souborů na přehlídce Budyňský krokodýl 2011		Budyně nad Ohří (Nadace - historické a kulturní dědictví regionu města)		3		8,908.00 €		16,167.00 €		400,052.42 Kč

		EEL-0162-CZ-1		Přeshraniční fotbalový turnaj Budyně nad Ohří - Hohnstein		Budyně nad Ohří (Tělovýchovná jednota Viktorie)				5,321.00 €

		EEL-0112-D-2		Setkání dětí a mládeže Budyně – Hohnstein		Budyně nad Ohří (město)				1,938.00 €

		EEL-0124-CZ-1-00		Paliativní péče o klienty s demencí - zpět k lidskosti		Bystřany (Domov důchodců)		2		10,133.31 €		16,543.16 €		409,360.49 Kč

		EEL-0164-CZ-1		Reminiscenční terapie		Bystřany (Domov důchodců)				6,409.85 €

		EEL 0146-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau		Česká Kamenice (Dům kultury a kino)		3		15,000.00 €		45,000.00 €		1,113,525.00 Kč

		EEL-0023-CZ-1-00		10. Ročník Mezinárodního hudebního festivalu		Česká Kamenice (město)				15,000.00 €

		EEL-0080-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Ústí nad Labem, Bad Schandau 2010		Česká Kamenice (město)				15,000.00 €

		EEL-0081-CZ-1-00		Mistrovství floristů "Děčínská kotva" - unikátní přítežitost rozvoje odborných kompetic		Děčín (SŠ zahradnická a zemědělská A.E.Komerse, příspěvková organizace)		1		12,850.00 €		12,850.00 €		317,973.25 Kč

		EEL-0165-CZ-2		13. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí		Dolní Poustevna (město)		3		8,247.48 €		19,351.48 €		478,852.37 Kč

		EEL-0055-D-2		2hlas		Dolní Poustevna (město)				4,943.00 €

		EEL-0031-D-2		Vzdělávání a setkávání německých a českých rodin		Dolní Poustevna (Mateřské centrum ulita, o.s.)				6,161.00 €

		EEL-0019-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí 2009		Dubí (město)		5		10,500.00 €		42,151.75 €		1,043,045.05 Kč

		EEL-0025-CZ-1-00		Setkání rodáků města Dubí		Dubí (město)				7,280.00 €

		EEL-0087-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí		Dubí (město)				13,360.00 €

		EEL 0145-CZ-1-00		Přeshraniční sportovní dny bez hranic		Dubí (město)				7,018.45 €

		EEL-0108-CZ-1-00		Společné česko-německé muzicírování při příležitosti 50. výročí Základní umělecké školy v Dubí		Dubí (ZUŠ)				3,993.30 €

		EEL-0007-CZ-1-00		Rozšíření spolupráce (příhraničních) partnerských měst		Chabařovice (město)		1		6,832.30 €		6,832.30 €		169,065.26 Kč

		EEL-0029-CZ-1-00		Parkmaraton 2009		Krásná Lípa (Agentura pro Lípu o.s.)		2		10,675.87 €		23,783.87 €		588,531.86 Kč

		EEL-0104-CZ-1-00		Parkmaraton 2010		Krásná Lípa (Agentura pro Lípu o.s.)				13,108.00 €

		EEL 0140-CZ-1-00		Mezinárodní dívčí velikonoční turnaj 2011		Litoměřice (TJ Slovan)		2		4,611.28 €		7,462.18 €		184,651.64 Kč

		EEL-0098-D-2		Komu Labe prospívá		Litoměřice (Gymnázium, SOŠ a SOU o.p.s.)				2,850.90 €

		EEL-0045-CZ-1-00		Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice-Coswig		Lovosice (město)		4		12,831.00 €		39,600.90 €		979,924.27 Kč

		EEL-0066-CZ-2-00		Sportem a spoluprací k přátelství		Lovosice (město)				12,835.00 €

		EEL 0127-CZ-1-00		Poznávání ústeckého regionu očima dětí		Lovosice (město)				6,369.90 €

		EEL-0161-CZ-2		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků		Lovosice (město)				7,565.00 €

		EEL-0014-CZ-1-00		Spolupráce dobrovolných hasičů		MAS Labské skály (svazek obcí)		2		6,858.00 €		12,774.00 €		316,092.63 Kč

		EEL-0064-CZ-1-00		Poznejme se - povídejme si		MAS Labské skály (svazek obcí)				5,916.00 €

		EEL-0122-CZ-1-00		Rozšíření expozice "Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích" o česko-německé interaktivní prvky a jejich propagace na obou stranách česko-německé hranice		Teplice (Regionální muzeum, p.o.)		3		7,777.00 €		23,861.20 €		590,445.39 Kč

		EEL-0038-D-2		Ověření možnosti pro přeshraniční projektové vzdělávání malířů a lakýrníků		Teplice (SŠ stavební, p.o.)				8,522.00 €

		EEL-0131-D-2		Voda bez hranic		Teplice (Gymnázium, p.o.)				7,562.20 €

		EEL-0049-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2009		Terezín (město)		6		15,000.00 €		89,149.78 €		2,206,011.31 Kč

		EEL-0083-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2010		Terezín (město)				15,000.00 €

		EEL-0160-CZ-1		Josefínské slavnosti 2011		Terezín (město)				14,149.78 €

		EEL-0084-CZ-1-00		Závod míru juniorů - Terezín 2010		Terezín (Cyklistický klub Slavoj)				15,000.00 €

		EEL 0144-CZ-2-00		Závod míru juniorů - Terezín 2011		Terezín (Cyklistický klub Slavoj)				22,500.00 €

		EEL-0135-D-2		euroraceday Děčín-Dresden 2011 limited - Cyklistické závody pro každého		Terezín (Cyklistický klub Slavoj)				7,500.00 €

		EEL-0120-CZ-2		Trasy netušených krás		Ústí n/L. (město)		4		22,482.50 €		51,398.25 €		1,271,849.70 Kč

		EEL-0096-D-2		Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech EEL		Ústí n/L. (město)				5,890.50 €

		EEL-0053-D-2		Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek mladistvých v Německu a České republice		Ústí n/L. (Obchodní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Ústí n.Labem, p.o.)				9,565.00 €

		EEL-0040-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP - turnaj kadetů ve stolním tenise		Ústí n/L. (TJ Slavoj Severotuk Ústí n.L., o.s.)				13,460.25 €
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Usnesení ze 116. zasedání Rady Euroregionu Labe (EL)


konaného dne 10. března 2011


ve 14.00 hodin,  v Ústí nad Labem

11/116/01
Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 115. Rady EL z 12. října 2010.

11/116/02
Rada EL schvaluje termín a místo konání XXI. Sněmu Euroregionu Labe – 24. března 

2011 v budově Magistrátu města Ústí nad Labem. 

11/116/03
Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2010 a doporučuje Sněmu EL její 


schválení.  


11/116/04
Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu Kontrolní komise EL za rok 2010 a 



doporučuje Sněmu EL její schválení.  


11/116/05
Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2010 a 



doporučuje Sněmu EL její schválení.   


11/116/06
Rada EL bere na vědomí Plán činnosti EL na rok 2011 a doporučuje Sněmu EL 
jeho schválení.


11/116/07
Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2011 a doporučuje Sněmu EL 

tento návrh schválit. 


11/116/08 
Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2012 ve výši 2,50 Kč na 

osobu a doporučuje Sněmu EL výše uvedený návrh schválit. 


Usnesení ze 117. zasedání Rady Euroregionu Labe 


konaného dne 20. dubna 2011


od 13.00 hodin,  v Dolní Poustevně

Usnesení č. 11/117/01: 


Rada Euroregionu Labe schvaluje do funkce předsedy Euroregionu Labe Bc. Jana Řeřichu, do funkce 1. výkonného místopředsedy Ing. Petra Medáčka a do funkce 2. místopředsedy Pavla Sinka. 


Usnesení č.11/117/02: 


Rada EL schvaluje dodatek č. 2 ke “Smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústeckým krajem a Euroregionem Labe”. 


Usnesení č. 11/117/03:


Rada EL schvaluje schůzku předsednictva EL se zástupci Ústeckého kraje za účelem podání aktuálních informací o situaci v Euroregionu Labe a Společném fondu malých projektů EEL a to v termínu do 14 dní. 


Usnesení ze 118. zasedání Rady Euroregionu Labe


Datum/čas: 
13. září 2011/14:00 hodin


Místo: 

Muzeum města Ústí nad Labem, ÚL


Přítomni:
viz. prezenční listina

Usnesení č. 11/118/01 


Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání Rady EL ze dne 20.4.2011. 


Usnesení č. 11/118/02


Rada EL bere na vědomí předložené informace o SFMP a Programu Cíl 3 a ukládá řediteli EL spolupracovat s vedoucím partnerem projektu na vypracování “žádosti o prodloužení SFMP” do 30.9.2011. 


Usnesení č. 11/118/03


Rada EL bere na vědomí aktuální stav hospodaření EL. 


Usnesení ze 119. zasedání Rady Euroregionu Labe


Datum/čas: 
15.12.2011/9.00 hod.


Místo: 

Magistrát města Ústí nad Labem, ÚL 


Přítomni:
viz. prezenční listina 

Usnesení č. 11/119/01 


Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze zasedání Rady EL ze dne 13.9.2011. 


Usnesení č. 11/119/02


Rada EL ukládá řediteli EL vyjednání kontokorentu v bance s možností čerpání do výše poloviny prokazatelných pohledávek u SAB za administraci SFMP EEL.  


Rada EL pověřuje předsedu nebo místopředsedu EL podepsáním tohoto dodatku ke smlouvě u Komerční banky. 


Rada EL pověřuje ředitele EL emailem informovat členy Rady EL o podmínkách čerpání kontokorentu - jeho úrokových sazbách a příp. sankcích. 


Usnesení č. 11/119/03


Rada EL schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2012 na období do doby schválení rozpočtu na rok 2012 – nejpozději však do června 2012 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2011 měsíčně. Toto opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty se mohou realizovat pouze se schválením Rady EL.
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celkem fmp

				Anzahl D-Anträge				gesamt-celkem		davon - z toho										D-ausgezahlt		CZ-vyplaceno		n.beanspr.		nevyužito

				počet CZ-žádostí						2009		2010		2011		2012

		20/2/2009

				3		D-Fördermittelbindung		38,614.30		33,429.30		5,185.00

						EEL 0005 D		8,792.00		8,792.00										8,145.93				646.07

						EEL 0009 D		12,822.30		12,822.30										11,783.89				1,038.41

						EEL 0016 D		10,200.00		5,015.00		5,185.00

						EEL 0030 CZ		6,800.00		6,800.00										6,738.26				61.74

				3		CZ- dotační vazba		47,657.50		44,725.00		2,932.50

						EEL 0002 CZ		11,900.00		11,730.00		170.00										11,310.05				589.95

						EEL 0023 CZ		15,000.00		15,000.00												13,600.29				1,399.71

						EEL 0030 CZ		15,700.00		15,700.00												13,342.43				2,357.57

						EEL 0016 D		5,057.50		2,295.00		2,762.50

						Zwischensumme-mezisoučet		86,271.80		78,154.30		8,117.50

		5/20/09

				5		D-Fördermittelbindung		68,264.70		59,406.00		8,858.70

						EEL 0003 D		9,350.00		9,350.00										9,266.99				83.01

						EEL 0004 D		13,914.70		6,785.00		7,129.70								10,581.57				3,333.13

						EEL 0006 D		15,000.00		13,271.00		1,729.00								14,736.95				263.05

						EEL 0008 D		15,000.00		15,000.00										13,455.32				1,544.68

						EEL 0021 D		15,000.00		15,000.00										6,620.36				8,379.64

				8		CZ- dotační vazba		88,638.55		83,220.75		5,417.80

						EEL 0007 CZ		6,832.30		6,832.30												5,897.30				935.00

						EEL 0010 CZ		14,999.95		14,999.95												12,043.65				2,956.30

						EEL 0011 CZ		15,000.00		15,000.00												12,843.01				2,156.99

						EEL 0012 CZ		15,000.00		15,000.00												13,168.37				1,831.63

						EEL 0014 CZ		6,858.00		6,858.00												6,331.50				526.50

						EEL 0017 CZ		9,732.50		9,732.50												9,701.42				31.08

						EEL 0018 CZ		1,320.00		1,320.00												1,005.83				314.17

						EEL 0019 CZ		10,500.00		10,500.00												6,943.71				3,556.29

						EEL 0004 D		8,395.80		2,978.00		5,417.80										5,926.99				2,468.81

						Zwischensumme-mezisoučet		156,903.25		142,626.75		14,276.50

		6/19/09

				5		D-Fördermittelbindung		75,936.59		72,130.59		3,806.00

						EEL-0022-D		15,000.00		15,000.00										14,704.90				295.10

						EEL-0024-D		14,875.00		14,875.00										14,312.12				562.88

						EEL-0031-D		11,442.00		7,636.00		3,806.00								7,729.08				3,712.92

						EEL-0033-D		15,000.00		15,000.00										0.00				15,000.00

						EEL-0034-D		12,159.00		12,159.00										6,849.43				5,309.57

						EEL-0040-CZ		7,460.59		7,460.59										0.00				7,460.59

				8		CZ- dotační vazba		102,071.93		100,024.93		2,047.00

						EEL-0025-CZ		7,280.00		7,280.00												4,138.16				3,141.84

						EEL-0026-CZ		12,560.00		12,560.00												12,389.55				170.45

						EEL-0027-CZ		15,000.00		15,000.00												14,715.63				284.37

						EEL-0028-CZ		5,669.50		5,669.50												5,252.00				417.50

						EEL-0029-CZ		10,675.87		10,675.87												10,583.97				91.90

						EEL-0040-CZ		14,755.36		14,755.36												13,460.25				1,295.11

						EEL-0041-CZ		15,000.00		15,000.00												14,995.85				4.15

						EEL-0044-CZ		14,970.20		14,970.20												11,675.53				3,294.67

						EEL-0031-D		6,161.00		4,114.00		2,047.00										2,863.25				3,297.75

						Zwischensumme-mezisoučet		178,008.52		172,155.52		5,853.00

		9/4/09

				0		D-Fördermittelbindung		4,523.90		743.00		3,628.00

						EEL 0046 CZ		4,523.90		743.00		3,628.00								4,453.04				70.86

				3		CZ- dotační vazba		33,932.10		28,895.00		5,190.00

						EEL 0045 CZ		12,831.00		12,831.00												12,344.07				486.93

						EEL 0046 CZ		6,101.10		1,064.00		5,190.00										5,789.69				311.41

						EEL 0049 CZ		15,000.00		15,000.00												12,146.11				2,853.89

						Zwischensumme - mezisoučet		38,456.00		29,638.00		8,818.00

		10/27/09

				3		D-Fördermittelbindung		35,411.31		5,978.28		29,433.03

						EEL-0037-D		4,350.00		2,000.00		2,350.00								0.00				4,350.00

						EEL-0038-D		9,251.81		3,978.28		5,273.53

						EEL-0039-D		13,625.50				13,625.50								13,490.78				134.72

						EEL-0061-CZ		8,184.00				8,184.00								6,704.68				1,479.32

				4		CZ- dotační vazba		54,216.50		11,314.46		42,902.04

						EEL-0037-D		13,940.00		7,650.00		6,290.00										0.00				13,940.00

						EEL-0038-D		8,522.00		3,664.46		4,857.54										5,140.37				3,381.63

						EEL-0061-CZ		8,184.00				8,184.00										7,464.32				719.68

						EEL-0062-CZ		5,329.50				5,329.50										3,902.27				1,427.23

						EEL-0063-CZ		12,325.00				12,325.00										9,226.28				3,098.72

						EEL-0064-CZ		5,916.00				5,916.00										3,828.54				2,087.46

						Zwischensumme - mezisoučet		89,627.81		17,292.74		72,335.07

		nur 2009 gesamt		16		D-Fördermittelbindung		222,597.90		171,687.17		50,910.73		0.00

				26		CZ- dotační vazba		326,669.48		268,180.14		58,489.34		0.00

				42		GESAMT - CELKEM		549,267.38		439,867.31		109,400.07		0.00

		2/19/10

				9		D-Fördermittelbindung		113,237.95		0.00		109,580.04		3,657.91

						EEL-0050-D		12,750.00				12,750.00

						EEL-0052-D		14,109.58				14,109.58								12,476.85				1,632.73

						EEL-0053-D		12,935.00				12,935.00								7,440.09				5,494.91

						EEL-0055-D		10,734.00				8,952.00		1,782.00						4,272.03				6,461.97

						EEL-0056-D		15,000.00				13,600.00		1,400.00						8,190.35

						EEL-0057-D		11,809.15				11,333.24		475.91						4,450.90

						EEL-0058-D		6,448.40				6,448.40								6,448.40				0.00

						EEL-0059-D		10,385.98				10,385.98								8,732.31

						EEL-0070-D		12,690.84				12,690.84								10,550.27

						EEL-0066-CZ		6,375.00				6,375.00								6,125.28				249.72

				5		CZ- dotační vazba		76,529.73		0.00		73,671.90		2,857.83

						EEL-0066-CZ		6,460.00				6,460.00										6,460.00				0.00

						EEL-0067-CZ		4,515.00				4,515.00										3,926.79				588.21

						EEL-0080-CZ		15,000.00				15,000.00

						EEL-0081-CZ		12,850.00				12,850.00										12,849.52				0.48

						EEL-0082-CZ		15,000.00				15,000.00										14,747.27				252.73

						EEL-0053-D		9,565.00				9,565.00										4,423.07				5,141.93

						EEL-0055-D		4,943.00				4,122.00		821.00

						EEL-0057-D		8,196.73				6,159.90		2,036.83

						Zwischensumme - mezisoučet		189,767.68		0.00		183,251.94		6,515.74

		5/21/10

				5		D-Fördermittelbindung		62,334.45		0.00		57,334.45		5,000.00

						EEL-0071-D		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00						13,828.38				1,171.62

						EEL-0073-D		15,000.00		0.00		10,000.00		5,000.00

						EEL-0075-D		9,483.45		0.00		9,483.45		0.00						7,686.98				1,796.47

						EEL-0076-D		12,566.00		0.00		12,566.00		0.00						11,179.93

						EEL-0077-D		10,285.00		0.00		10,285.00		0.00						10,285.00				0.00

				7		CZ - dotační vazba		96,939.00		0.00		84,674.00		12,265.00

						EEL-0083-CZ		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00

						EEL-0084-CZ		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00								14,999.40				0.60

						EEL-0085-CZ		11,169.00		0.00		11,169.00		0.00								10,838.06				330.94

						EEL-0087-CZ		13,360.00		0.00		13,360.00		0.00								10,429.74				2,930.26

						EEL-0088-CZ		12,750.00		0.00		2,805.00		9,945.00								0.00				12,750.00

						EEL-0102-CZ		14,660.00		0.00		12,340.00		2,320.00

						EEL-0103-CZ		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00								14,984.70				15.30

						Zwischensumme - mezisoučet		159,273.45		0.00		142,008.45		17,265.00

		6/18/10

				6		D-Fördermittelbindung		88,147.82		0.00		84,747.82		3,400.00

						EEL-0054-D		14,861.90				14,861.90								2,535.66

						EEL-0079-D		5,145.99				5,145.99								2,802.27				2,343.72

						EEL-0090-D		13,787.00				10,387.00		3,400.00						9,846.41

						EEL-0092-D		11,406.70				11,406.70								9,325.92				2,080.78

						EEL-0093-D		18,256.23				18,256.23								17,916.23 €				340.00

						EEL-0094-D		15,000.00				15,000.00								15,000.00				0.00

						EEL-0086-CZ		9,690.00				9,690.00								9,690.00				0.00

				5		CZ - dotační vazba		51,076.95		0.00		51,076.95		0.00

						EEL-0086-CZ		9,665.20				9,665.20										9,665.19 €				0.01

						EEL-0104-CZ		13,108.00				13,108.00										0.00 €				13,108.00

						EEL-0105-CZ		2,756.55				2,756.55										1,806.62 €				949.93

						EEL-0106-CZ		13,808.86				13,808.86

						EEL-0107-CZ		3,689.00				3,689.00										2,996.65 €				692.35

						EEL-0092-D		6,232.20				6,232.20										5,660.29				571.91

						EEL-0093-D		1,817.14				1,817.14										1,817.13				0.01

						Zwischensumme - mezisoučet		139,224.77		0.00		135,824.77		3,400.00

				36		D-Fördermittelbindung		486,471.02		171,687.17		302,573.04		12,057.91

				43		CZ- dotační vazba		551,062.26		268,180.14		267,912.19		15,122.83

				79		GESAMT - CELKEM		1,037,533.28		439,867.31		570,485.23		27,180.74

		9/3/10

				3		D-Fördermittelbindung		46,630.15		0.00		25,231.40		21,398.75

						EEL-0096-D		11,105.25				5,797.00		5,308.25

						EEL-0097-D		14,844.40				14,844.40								9,893.54				4,950.86

						EEL-0098-D		11,776.75				3,995.00		7,781.75

						EEL-0120-CZ		8,903.75				595.00		8,308.75

				3		CZ - dotační vazba		29,840.45		0.00		8,791.05		21,049.40

						EEL-0108-CZ		3,993.30				3,993.30										3,686.74 €				306.56

						EEL-0109-CZ		3,527.00				3,527.00										0.00 €				3,527.00

						EEL-0120-CZ		13,578.75				425.00		13,153.75

						EEL-0096-D		5,890.50				845.75		5,044.75

						EEL-0098-D		2,850.90						2,850.90

						Zwischensumme - mezisoučet		76,470.60		0.00		34,022.45		42,448.15

				39		D-Fördermittelbindung		533,101.17		171,687.17		327,804.44		33,456.66

				46		CZ- dotační vazba		580,902.71		268,180.14		276,703.24		36,172.23

				85		GESAMT - CELKEM		1,114,003.88		439,867.31		604,507.68		69,628.89

										2009		2010		2011

		10/27/10

				3		D-Fördermittelbindung		29,075.10		0.00		3,519.00		25,556.10

						EEL-0110-D		12,070.00				3,519.00		8,551.00						12,070.00 €				0.00

						EEL-0111-D		15,662.10						15,662.10

						EEL-0112-D		1,343.00						1,343.00

				1		CZ - dotační vazba		23,670.30		0.00		2,081.00		21,589.30

						EEL-0122-CZ		7,777.00						7,777.00								7,617.98 €				159.02

						EEL-0110-D		7,140.00				2,081.00		5,059.00

						EEL-0111-D		6,815.30						6,815.30

						EEL-0112-D		1,938.00						1,938.00

						Zwischensumme - mezisoučet		52,745.40		0.00		5,600.00		47,145.40

		nur 2010 gesamt		26		D-Fördermittelbindung		339,425.47		0.00		280,412.71		59,012.76

				21		CZ- dotační vazba		278,056.43		0.00		220,294.90		57,761.53

				47		GESAMT - CELKEM		617,481.90		0.00		500,707.61		116,774.29

		2009 u. 2010 gesamt Stand 31.12.10		42		D-Fördermittelbindung		562,176.27		171,687.17		331,323.44		59,012.76

				47		CZ- dotační vazba		604,573.01		268,180.14		278,784.24		57,761.53

				89		GESAMT - CELKEM		1,166,749.28		439,867.31		610,107.68		116,774.29

		2/18/11

				7		D-Fördermittelbindung		92,203.80 €		0.00		0.00		92,203.80		0.00

						EEL-0113-D		13,540.50 €						13,540.50

						EEL-0114-D		14,993.15 €						14,993.15

						EEL-0116-D		8,092.00 €						8,092.00

						EEL-0117-D		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0118-D		13,136.75 €						13,136.75

						EEL-0131-D		7,638.95 €						7,638.95

						EEL-0132-D		14,999.95 €						14,999.95

						EEL-0125-CZ		4,802.50 €						4,802.50

				6		CZ - dotační vazba		56,472.22 €		0.00		0.00		56,472.22		0.00

						EEL-0124-CZ		10,133.31 €						10,133.31

						EEL-0125-CZ		5,394.95 €						5,394.95

						EEL-0127-CZ		6,369.90 €						6,369.90

						EEL-0129-CZ		13,492.58 €						13,492.58

						EEL-0140-CZ		4,611.28 €						4,611.28

						EEL-0141-CZ		8,908.00 €						8,908.00

						EEL-0131-D		7,562.20 €						7,562.20								7,278.08				284.12

						Zwischensumme - mezisoučet		148,676.02		0.00		0.00		148,676.02

				49		D-Fördermittelbindung		654,380.07		171,687.17		331,323.44		151,216.56		0.00																206909.934

				53		CZ- dotační vazba		661,045.23		268,180.14		278,784.24		114,233.75		0.00

				102		GESAMT - CELKEM		1,315,425.30		439,867.31		610,107.68		265,450.31		0.00

										2009		2010		2011		2012

																														180349

		4/15/11

				6		D-Fördermittelbindung		83,862.72 €		0.00		0.00		83,862.72		0.00

						EEL-0091-D-2-00		8,886.75 €						8,886.75																		206909.934

						EEL-0134-D-1-00		10,453.47 €						10,453.47

						EEL-0136-D-1-00		12,665.00 €						12,665.00

						EEL-0137-D-1-00		10,625.00 €						10,625.00

						EEL-0138-D-1-00		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0150-D-1-00		12,996.50 €						12,996.50

						EEL-0142-CZ-2		5,736.00						5,736.00

						EEL-0144-CZ-2		7,500.00						7,500.00

				7		CZ - dotační vazba		85,611.58 €		0.00		0.00		85,611.58		0.00

						EEL-0142-CZ-2		12,772.13 €						12,772.13

						EEL-0143-CZ-1		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0144-CZ-2		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0145-CZ-1		7,018.45 €						7,018.45

						EEL-0146-CZ-1		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0147-CZ-1		9,743.00 €						9,743.00

						EEL-0148-CZ-1		6,947.00 €						6,947.00

						EEL-0091-D-2-00		4,131.00						4,131.00

						Zwischensumme - mezisoučet		169,474.30		0.00		0.00		169,474.30		0.00

				55		D-Fördermittelbindung		738,242.79		171,687.17		331,323.44		235,079.28		0.00

				60		CZ- dotační vazba		746,656.81		268,180.14		278,784.24		199,845.33		0.00

				115		GESAMT - CELKEM		1,484,899.60		439,867.31		610,107.68		434,924.61		0.00

		6/17/11

				5		D-Fördermittelbindung		73,806.95 €		0.00		0.00		61,535.39		12,271.56

						EEL-0135-D-2-00		15,000.00 €						15,000.00

						EEL-0154-D-1-00		3,674.85 €						3,674.85

						EEL-0156-D-1-00		12,510.41 €						9,425.65		3,084.76

						EEL-0157-D-1-00		14,960.00 €						14,960.00

						EEL-0158-D-1-00		14,862.39 €						14,862.39

						EEL-0149-CZ-2		9,186.80 €						0.00		9,186.80

						EEL-0161-CZ-2		3,612.50 €						3,612.50

				4		CZ - dotační vazba		39,856.78 €		0.00		0.00		30,923.28		8,933.50

						EEL-0149-CZ-2		8,933.50 €						0.00		8,933.50

						EEL-0160-CZ-1		14,149.78 €						14,149.78

						EEL-0161-CZ-2		3,952.50 €						3,952.50

						EEL-0162-CZ-1		5,321.00 €						5,321.00

						EEL-0135-D-2-00		7,500.00 €						7,500.00

				9		Zwischensumme - mezisoučet		113,663.73		0.00		0.00		92,458.67		21,205.06

				60		D-Fördermittelbindung		812,049.74		171,687.17		331,323.44		296,614.67		12,271.56

				64		CZ- dotační vazba		786,513.59		268,180.14		278,784.24		230,768.61		8,933.50

				124		GESAMT - CELKEM		1,598,563.33		439,867.31		610,107.68		527,383.28		21,205.06

		9/2/11

				3		D-Fördermittelbindung		43,810.39 €		0.00		0.00		20,100.01		23,710.38

						EEL-0153-D		14,018.48 €		0.00		0.00		0.00		14,018.48

						EEL-0155-D		15,000.00 €		0.00		0.00		13,953.45		1,046.55

						EEL-0170-D		5,241.31 €		0.00		0.00		5,241.31		0.00

						EEL-0163-CZ		8,645.35 €		0.00		0.00		0.00		8,645.35

						EEL-0165-CZ		905.25 €		0.00		0.00		905.25		0.00

				3		CZ - dotační vazba		20,698.35 €		0.00		0.00		7,342.30		13,356.05

						EEL-0163-CZ		6,946.20 €		0.00		0.00		0.00		6,946.20

						EEL-0164-CZ		6,409.85 €		0.00		0.00		0.00		6,409.85

						EEL-0165-CZ		7,342.30 €		0.00		0.00		7,342.30		0.00

				63		D-Fördermittelbindung		855,860.13		171,687.17		331,323.44		316,714.68		35,981.94

				67		CZ- dotační vazba		807,211.94		268,180.14		278,784.24		238,110.91		22,289.55

				130		GESAMT - CELKEM		1,663,072.07		439,867.31		610,107.68		554,825.59		58,271.49

		11/4/11

				1		D-Fördermittelbindung		14,808.80 €		0.00		0.00		0.00		14,808.80

						EEL-0171-D		14,808.80 €		0.00		0.00		0.00		14,808.80

				0		CZ - dotační vazba		4,271.00 €		0.00		0.00		0.00		4,271.00

						EEL-0163-CZ		4,271.00 €		0.00		0.00		0.00		4,271.00

				64		D-Fördermittelbindung		870,668.93		171,687.17		331,323.44		316,714.68		50,790.74

				67		CZ- dotační vazba		811,482.94		268,180.14		278,784.24		238,110.91		26,560.55

				131		GESAMT - CELKEM		1,682,151.87		439,867.31		610,107.68		554,825.59		77,351.29

								∑		2009		2010		2011		2012

								Gesamtkosten - celkové náklady		davon 85 % Fördermittel - z toho 85% dotace										350,320.10		396,217.62		80,248.47		101,038.05

		PLAN lt. Antrag /dle žádosti 2008-2011		D-Fördermittelbindung				941,176.07		799,999.65

				CZ- dotační vazba				841,150.00		714,977.50										43.79%		55.42%

				GESAMT - CELKEM				1,782,326.07		1,514,977.15										746,537.72

		IST - SKUTEČNOST								1,682,151.87

												↓		↓		↓

										Vyplaceno z celkové dotace (746.537,72 €)				49.28%		Ausgezahlt von der Gesamtförderung (746.537,72 €)

		frei nach LLA 4.11.2011 in D				9,579.19				Vyplaceno z dotace D (350.320,10 €)				43.79%		Ausgezahlt von der D-Fördermittelbindung (350.320,10 €)

		volné po LŘV 4.11.2011 v CZ				4,532.61				Vyplaceno z dotace CZ (396.217,62 €)				55.42%		Ausgezahlt von der CZ-Fördermittelbindung (396.217,62 €)
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Evaluierung KPF-einseitig D

				Anzahl D-Anträge				gesamt-celkem		davon - z toho

				počet CZ-žádostí						2009		2010		2011		2012

		20/2/2009

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL 0005 D				8,792.00

						EEL 0009 D				12,822.30

						EEL 0016 D

						EEL 0030 CZ

				3		CZ- dotační vazba

						EEL 0002 CZ

						EEL 0023 CZ

						EEL 0030 CZ

						EEL 0016 D

						Zwischensumme-mezisoučet

		5/20/09

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL 0003 D				9,350.00

						EEL 0004 D

						EEL 0006 D				13,271.00		1,729.00

						EEL 0008 D				15,000.00

						EEL 0021 D				15,000.00

				8		CZ- dotační vazba

						EEL 0007 CZ

						EEL 0010 CZ

						EEL 0011 CZ

						EEL 0012 CZ

						EEL 0014 CZ

						EEL 0017 CZ

						EEL 0018 CZ

						EEL 0019 CZ

						EEL 0004 D

						Zwischensumme-mezisoučet

		6/19/09

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL-0022-D				15,000.00

						EEL-0024-D				14,875.00

						EEL-0031-D

						EEL-0033-D				15,000.00

						EEL-0034-D				12,159.00

						EEL-0040-CZ

				8		CZ- dotační vazba

						EEL-0025-CZ

						EEL-0026-CZ

						EEL-0027-CZ

						EEL-0028-CZ

						EEL-0029-CZ

						EEL-0040-CZ

						EEL-0041-CZ

						EEL-0044-CZ

						EEL-0031-D

						Zwischensumme-mezisoučet

		9/4/09

				0		D-Fördermittelbindung

						EEL 0046 CZ

				3		CZ- dotační vazba

						EEL 0045 CZ

						EEL 0046 CZ

						EEL 0049 CZ

						Zwischensumme - mezisoučet

		10/27/09

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0037-D

						EEL-0038-D

						EEL-0039-D						13,625.50

						EEL-0061-CZ

				4		CZ- dotační vazba

						EEL-0037-D

						EEL-0038-D

						EEL-0061-CZ

						EEL-0062-CZ

						EEL-0063-CZ

						EEL-0064-CZ

						Zwischensumme - mezisoučet

		2/19/10

				9		D-Fördermittelbindung

						EEL-0050-D						12,750.00

						EEL-0052-D						14,109.58

						EEL-0053-D

						EEL-0055-D

						EEL-0056-D						13,600.00		1,400.00

						EEL-0057-D

						EEL-0058-D						6,448.40

						EEL-0059-D						10,385.98

						EEL-0070-D						12,690.84

						EEL-0066-CZ

				5		CZ- dotační vazba

						EEL-0066-CZ

						EEL-0067-CZ

						EEL-0080-CZ

						EEL-0081-CZ

						EEL-0082-CZ

						EEL-0053-D

						EEL-0055-D

						EEL-0057-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		5/21/10

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL-0071-D				0.00		15,000.00		0.00

						EEL-0073-D				0.00		10,000.00		5,000.00

						EEL-0075-D				0.00		9,483.45		0.00

						EEL-0076-D				0.00		12,566.00		0.00

						EEL-0077-D				0.00		10,285.00		0.00

				7		CZ - dotační vazba

						EEL-0083-CZ

						EEL-0084-CZ

						EEL-0085-CZ

						EEL-0087-CZ

						EEL-0088-CZ

						EEL-0102-CZ

						EEL-0103-CZ

						Zwischensumme - mezisoučet

		6/18/10

				6		D-Fördermittelbindung

						EEL-0054-D						14,861.90

						EEL-0079-D						5,145.99

						EEL-0090-D						10,387.00		3,400.00

						EEL-0092-D

						EEL-0093-D

						EEL-0094-D						15,000.00

						EEL-0086-CZ

				5		CZ - dotační vazba

						EEL-0086-CZ

						EEL-0104-CZ

						EEL-0105-CZ

						EEL-0106-CZ

						EEL-0107-CZ

						EEL-0092-D

						EEL-0093-D

		9/3/10

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0096-D

						EEL-0097-D						14,844.40

						EEL-0098-D

						EEL-0120-CZ

				3		CZ - dotační vazba

						EEL-0108-CZ

						EEL-0109-CZ

						EEL-0120-CZ

						EEL-0096-D

						EEL-0098-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		10/27/10

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0110-D

						EEL-0111-D

						EEL-0112-D

				1		CZ - dotační vazba

						EEL-0122-CZ

						EEL-0110-D

						EEL-0111-D

						EEL-0112-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		2/18/11

				7		D-Fördermittelbindung

						EEL-0113-D								13,540.50

						EEL-0114-D								14,993.15

						EEL-0116-D								8,092.00

						EEL-0117-D								15,000.00

						EEL-0118-D								13,136.75

						EEL-0131-D

						EEL-0132-D								14,999.95

						EEL-0125-CZ

				6		CZ - dotační vazba

						EEL-0124-CZ

						EEL-0125-CZ

						EEL-0127-CZ

						EEL-0129-CZ

						EEL-0140-CZ

						EEL-0141-CZ

						EEL-0131-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		4/15/11

				6		D-Fördermittelbindung

						EEL-0091-D-2-00

						EEL-0134-D-1-00								10,453.47

						EEL-0136-D-1-00								12,665.00

						EEL-0137-D-1-00								10,625.00

						EEL-0138-D-1-00								15,000.00

						EEL-0150-D-1-00								12,996.50

						EEL-0142-CZ-2

						EEL-0144-CZ-2

				7		CZ - dotační vazba

						EEL-0142-CZ-2

						EEL-0143-CZ-1

						EEL-0144-CZ-2

						EEL-0145-CZ-1

						EEL-0146-CZ-1

						EEL-0147-CZ-1

						EEL-0148-CZ-1

						EEL-0091-D-2-00

												485,484.66		38 Projekte





Evaluace FMP - jednostanné CZ

				Anzahl D-Anträge				gesamt-celkem		davon - z toho

				počet CZ-žádostí						2009		2010		2011		2012

		20/2/2009

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL 0005 D

						EEL 0009 D

						EEL 0016 D

						EEL 0030 CZ

				3		CZ- dotační vazba

						EEL 0002 CZ				11,730.00		170.00

						EEL 0023 CZ				15,000.00

						EEL 0030 CZ

						EEL 0016 D

						Zwischensumme-mezisoučet

		5/20/09

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL 0003 D

						EEL 0004 D

						EEL 0006 D

						EEL 0008 D

						EEL 0021 D

				8		CZ- dotační vazba

						EEL 0007 CZ				6,832.30

						EEL 0010 CZ				14,999.95

						EEL 0011 CZ				15,000.00

						EEL 0012 CZ				15,000.00

						EEL 0014 CZ				6,858.00

						EEL 0017 CZ				9,732.50

						EEL 0018 CZ				1,320.00

						EEL 0019 CZ				10,500.00

						EEL 0004 D

						Zwischensumme-mezisoučet

		6/19/09

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL-0022-D

						EEL-0024-D

						EEL-0031-D

						EEL-0033-D

						EEL-0034-D

						EEL-0040-CZ

				8		CZ- dotační vazba

						EEL-0025-CZ				7,280.00

						EEL-0026-CZ				12,560.00

						EEL-0027-CZ				15,000.00

						EEL-0028-CZ				5,669.50

						EEL-0029-CZ				10,675.87

						EEL-0040-CZ

						EEL-0041-CZ				15,000.00

						EEL-0044-CZ				14,970.20

						EEL-0031-D

						Zwischensumme-mezisoučet

		9/4/09

				0		D-Fördermittelbindung

						EEL 0046 CZ

				3		CZ- dotační vazba

						EEL 0045 CZ				12,831.00

						EEL 0046 CZ

						EEL 0049 CZ				15,000.00

						Zwischensumme - mezisoučet

		10/27/09

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0037-D

						EEL-0038-D

						EEL-0039-D

						EEL-0061-CZ

				4		CZ- dotační vazba

						EEL-0037-D

						EEL-0038-D

						EEL-0061-CZ

						EEL-0062-CZ						5,329.50

						EEL-0063-CZ						12,325.00

						EEL-0064-CZ						5,916.00

						Zwischensumme - mezisoučet

		2/19/10

				9		D-Fördermittelbindung

						EEL-0050-D

						EEL-0052-D

						EEL-0053-D

						EEL-0055-D

						EEL-0056-D

						EEL-0057-D

						EEL-0058-D

						EEL-0059-D

						EEL-0070-D

						EEL-0066-CZ

				5		CZ- dotační vazba

						EEL-0066-CZ

						EEL-0067-CZ						4,515.00

						EEL-0080-CZ						15,000.00

						EEL-0081-CZ						12,850.00

						EEL-0082-CZ						15,000.00

						EEL-0053-D

						EEL-0055-D

						EEL-0057-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		5/21/10

				5		D-Fördermittelbindung

						EEL-0071-D

						EEL-0073-D

						EEL-0075-D

						EEL-0076-D

						EEL-0077-D

				7		CZ - dotační vazba

						EEL-0083-CZ				0.00		15,000.00		0.00

						EEL-0084-CZ				0.00		15,000.00		0.00

						EEL-0085-CZ				0.00		11,169.00		0.00

						EEL-0087-CZ				0.00		13,360.00		0.00

						EEL-0088-CZ				0.00		2,805.00		9,945.00

						EEL-0102-CZ				0.00		12,340.00		2,320.00

						EEL-0103-CZ				0.00		15,000.00		0.00

						Zwischensumme - mezisoučet

		6/18/10

				6		D-Fördermittelbindung

						EEL-0054-D

						EEL-0079-D

						EEL-0090-D

						EEL-0092-D

						EEL-0093-D

						EEL-0094-D

						EEL-0086-CZ

				5		CZ - dotační vazba

						EEL-0086-CZ

						EEL-0104-CZ						13,108.00

						EEL-0105-CZ						2,756.55

						EEL-0106-CZ						13,808.86

						EEL-0107-CZ						3,689.00

						EEL-0092-D

						EEL-0093-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		9/3/10

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0096-D

						EEL-0097-D

						EEL-0098-D

						EEL-0120-CZ

				3		CZ - dotační vazba

						EEL-0108-CZ						3,993.30

						EEL-0109-CZ						3,527.00

						EEL-0120-CZ

						EEL-0096-D

						EEL-0098-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		10/27/10

				3		D-Fördermittelbindung

						EEL-0110-D

						EEL-0111-D

						EEL-0112-D

				1		CZ - dotační vazba

						EEL-0122-CZ								7,777.00

						EEL-0110-D

						EEL-0111-D

						EEL-0112-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		2/18/11

				7		D-Fördermittelbindung

						EEL-0113-D

						EEL-0114-D

						EEL-0116-D

						EEL-0117-D

						EEL-0118-D

						EEL-0131-D

						EEL-0132-D

						EEL-0125-CZ

				6		CZ - dotační vazba

						EEL-0124-CZ								10,133.31

						EEL-0125-CZ

						EEL-0127-CZ								6,369.90

						EEL-0129-CZ								13,492.58

						EEL-0140-CZ								4,611.28

						EEL-0141-CZ								8,908.00

						EEL-0131-D

						Zwischensumme - mezisoučet

		4/15/11

				6		D-Fördermittelbindung

						EEL-0091-D-2-00

						EEL-0134-D-1-00

						EEL-0136-D-1-00

						EEL-0137-D-1-00

						EEL-0138-D-1-00

						EEL-0150-D-1-00

						EEL-0142-CZ-2

						EEL-0144-CZ-2

				7		CZ - dotační vazba

						EEL-0142-CZ-2

						EEL-0143-CZ-1								15,000.00

						EEL-0144-CZ-2

						EEL-0145-CZ-1								7,018.45

						EEL-0146-CZ-1								15,000.00

						EEL-0147-CZ-1								9,743.00

						EEL-0148-CZ-1								6,947.00

						EEL-0091-D-2-00

						Zwischensumme - mezisoučet

												529,887.05
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Zápis ze zasedání Rady Euroregionu Elbe/Labe (EEL)


Datum: 
středa, 20.4. 2011, 14.00 hod.


Místo:  
Nádraží Dolní Poustevna/ Neustadthalle


Účastníci: 
viz. prezenční listina


Program:


1. Přivítání 


2. Kontrola usnesení


3. Představení členů Rady na české straně


4. Volba českého ko-prezidenta a dalších českých členů Prezídia


5. Přestavení činnosti Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.- pan starosta Elsner


6. Představení přeshraničních projektů DRK-Kreisverbandes Sebnitz


7. Diskuze a závěr k pokračování projektu „Fond malých projektů Ziel3/Cíl3 v Euroregionu Elbe/Labe- usnesení č. 01/RAT/04-11


8. Informace a dotazy



Část I: spojení části trasy Sebnitz – Dolní Poustevna


Pan Eggert pozdravil jménem pana Hilberta účastníky  na  místě prohlídky.


Téma dnešní inspekce je aktuální stav chybějící části trasy Sebnitz-Dolní Poustevna. Na nádražní ceduli v Dolní Poustevně je sice již „Sebnitz“ označeno, ale koleje v tomto směru chybí. Cílem tedy je, chybějící část této trasy dodělat. Momentálně je problém na německé straně, ale my zůstáváme bojovně naladění, aby se projekt vydařil.


Pan Jemelka, starosta Dolní Poustevny: Dolní Poustevna je v několika (ve dvou) ohledech nejmladším městem v okrese Děčín: před 12 lety získala statut města a navíc má  se svým průměrným věkem okolo 36 let nejmladší obyvatele. Patrný je také přírůstek obyvatelstva. Plán dodělání chybějící části je bohužel nejméně úspěšným projektem během mého celkového působení na úřadě. Je důležité, aby byl po dnešní inspekci vyvíjen odpovídající tlak na kompetentní orgány k užitku obyvatel na německé a české straně. 


Pan Jemelka poděkoval panu Ruckhovi za jeho dlouhodobou spolupráci v tomto plánu.


K tématu dostavby nádraží v Dolní Poustevně sdělil pan Jemelka:


Nástupiště a koleje byly vystavěny až k hranicím. Za tímto účelem bylo vynaloženo finančních prostředků ve výši 80 mil. Kč. Dnes platí předsevzetí, projekt dokončit.  Konec konců se zde jedná o státní peníze. Budova nádraží je ve velmi špatném stavu. České dráhy vypsaly tuto budovu k prodeji. Město Dolní Poustevna by chtělo tuto budovu odkoupit a přestavět ji na domov důchodců. Důvodem toho není to, aby byl zvýšen průměrný věk obyvatelstva, ale potřebnost podobného zařízení. Pro německé sousedy je nabídka oboustranného využívání domova důchodů  přijatelná.


Pan Řeřicha, prezident Komunálního svazku Euroregionu Labe: Na cestě sem jsem projížděl překrásnou krajinou. Což je v  kontrastu s nádražím Dolní Poustevny a s projektem „spojení prozatím chybějící části “. Je důležité, tyto plány  zdárně dokončit. Poté bude moci být cesta využívána českou i německou stranou.  Je to důležitý přínos pro rozvoj cestovního ruchu v regionu.


Pan Gebauer, host této inspekce, doplnil, že pouze na německé straně chybí 595 m kolejí.


Dnes nově zvolený prezident na české straně si dal za cíl, že tento projekt bude v jeho době působení na úřadě realizován. Vyzval přítomné ze Saska, aby k tomu přispěli, aby se příští návštěva v Dolní Poustevně z německé strany uskutečnila vlakem, nikoli autem. 


Herr Ruckh, primátor Sebnitz: Pan Ruckh řekl, že česká strana, s důvěrou a na žádost německé strany, již do české železniční sítě investovala, a teď je na řadě strana německá.  Již bylo realizováno mnoho setkání v různých rovinách, bylo sepsáno mnoho smluv a rezolucí, ale dodnes bohužel bez potřebných výsledků.  Rozhodující fáze realizace plánu se bude konat 8. června 2011. V tento den bude muset Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) rozhodnout o naší žádosti.  To znamená, že VVO musí závazně rozhodnout, zda cesta může být objednána nebo ne. Již předem jsme hledali spojence. EEL byl rozhodujícím partnerem. Nejen, protože náplní EEL je přeshraniční rozvoj, ale také proto, že představitelé ve svých grémiích, speciálně ze zemského hlavního města Drážďan, mají vliv v VVO. Při šetření výnosnosti cesty se vycházelo zhruba z 500-700 osob/den. To také souvisí s tím, že spojení ze Sebnitz do Šluknovského výběžku je podstatně rychlejší   na německé straně. Počet cestujících také ukazuje, že tento uzávěr chybějícího úseku trasy je chtěný, a kromě toho přispívá k zachování vlastní železniční sítě. EEL se k tomu již veřejně vyjádřil.  Nyní je to opět veřejností signalizováno, že tento plán je významným projektem regionu.


Pan Ruckh konstatoval: Již 20 let se na tomto projektu pracuje. Kdybychom postavili za den byť jen 8 cm železnice, byl by tento plán již dokončen. Herr Ruckh prosil Radu EEL o pomoc, aby byl současný stav zlepšen.


Pan Preußcher, jednatel EEL při přípravách dnešního zasedání Rady zjišťoval u VVO a Saské rozvojové banky aktuální stav.


Shromáždění svazu VVO, které se bude konat 8. června 2011, má dvojnásobný význam. Za prvé, vzhledem k jednání mezi Německými železnicemi (Deutschen Bahn) a VVO a vzhledem k uzavření smluv ke stavebnímu plánu a plánu financování. Smlouva položila rámcové podmínky pro objednávku úseku trasy. Za druhé, je toto usnesení předsevzetím k podpoře tohoto projetu „„Grenzüberschreitender ÖPNV/SPNV (přeshraniční veřejná osobní doprava/železniční doprava) v hraniční oblasti mezi okresem Ústí nad Labem a spolkovou oblastí VVO“ v programu EU Cíl 3 s výší podpory okolo 160.000 Euro. Podpora se vztahuje k usnesení spolkového shromáždění VVO k zřízení trasy Sebnitz-Dolní Poustevna.


Usnesením bylo rozhodnuto, aby stanovisko Rady EEL bylo písemně sděleno VVO,  a aby o tom byla informována i veřejnost.


Pan Hilbert, prezident, se připojil k poradě. Poděkoval panu Eggertovi za jeho reprezentaci  a také účastníkům z německé a české strany za jejich místné postřehy.Jeho dík patřil především panu Elsnerovi hostiteli akce a představiteli Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz (WIN).


Část II- Porada Rady v Neustadthalle


1 Přivítání


Pan Hilbert pozdravil zástupce v Radě EEL. Pogratuloval starým i nových představitelům na české straně, především nově zvolenému prezidentovi ,panu Řeřichovi, a vyjádřil svojí radost z budoucí přeshraniční spolupráce.  


2 Kontrola protokolu


Na zasedání Rady nebyly k protokolu z 8.9. 2010 vzneseny žádné námitky, a byl tedy přijat.


3-Představení členů Rady


Vzhledem k nově zvoleným v české Radě EEL, požádal pan Hilbert o krátké představení zvolených zástupců. 


Pan Řeřicha je již ve druhém volebním období na úřadě. Je rád, že může být členem EEL.  S převzetím funkce prezidenta by chtěl posílit přeshraniční spolupráci, a přitom by chtěl uchovat základní myšlenku přeshraniční spolupráce. Nejen spolupráce uvnitř EEL, ale také spolupráce  mezi městem Ústí n.L. a Drážďany by měla být intenzivnější.


Pan Lipský informoval: Pan Řeřicha byl zvolen jako prezident, jako 1. více prezident pan Medáček a jako 2. více prezident pan Sinko.


Pan Medáček pracuje již dlouho let v rámci EEL a chtěl by přeshraniční spolupráci dále zintenzivnit.


Pan Sinko pracuje nepřetržitě od roku 1994 ve správě a již 8 let je náměstkem primátora města Děčín. Přitom se zasloužil o rozvoj přeshraniční spolupráce a do budoucna by chtěl nadále rozvíjet stávající vztahy.


Pan Vrbický zasedá v Radě EEL již druhé volební období.


Herr Jemelka je již páté volební období starostou a zástupcem Šluknovského výběžku.


Pan Neubauer pracuje v Radě EEL již od jejího založení. Dnes je členem Kontrolního výboru.


Pan Šiller je od roku 2010 náměstkem starosty v Dubí a dnes zastupuje paní Doubkovou. Byl zvolen českou kontrolní komisí a spolupracuje v lokálním řídícím výboru pro Fond malých projektů Ziel3/Cíl3.


Pan Hilbert představil vedle zástupců německé strany také pana Kubsche, jako spolupracovníka v kanceláři pana Hilberta, a jiné kompetentní pro oblast EEL, stejně tak jako pana Jenemanna jako představitele DRK Kreisverbandes Sebnitz.


TOP4-Volba českého ko-prezidenta a dalších členů českého prezidia


Pan Preußcher informoval, že na základě nových voleb českých zástupců v Radě na české straně je nutná také nová volba českých zástupců (prezidenta a ko-prezidenta) ve společném prezidiu EEL


Návrh nové volby byl jednohlasně přijat.


Usnesení č. 01/RAT/04-11


Jako čeští zástupci ve společném prezidiu EEL byli jednohlasně zvoleni:


Ko-prezident         pan Řeřicha


1.více prezident    pan Medáček


2.víceprezident     pan Sinko.

Pan Hilbert popřál zástupcům v prezidiu k jejich volbě a doufá v dobrou spolupráci. 


Pan Řeřicha poděkoval za blahopřání. 


Pan Hilbert navrhnul zařadit denní bod „0“, aby se vyřídilo uzavření chybějící část Sebnitz – Dolní Poustevna.


Návrh byl jednohlasně přijat.


Bod „0“- uzavření chybějící části trasy Sebnitz- Dolní Poustevna


Ve výsledku dnešní inspekce byl stanoven následující závěr:


Usnesení č. 02/RAT/04-11


Sekretariát EEL byl pověřen, aby písemně vyzval dopravní spolek Oberelbe, aby uzavřel stavební smlouvu a smlouvu o financování s Německými dráhami a přijal na společném shromáždění 8.června 2011 čekající usnesení k obhospodaření trasy Sebnitz-Dolní poustevna.


Závěr byl jednomyslně přijat.


Pan Řeřicha musel zasedání Rady opustit.


TOP 5 – Pan Elsner:


Pan Elsner jako starosta města Neustadt by chtěl přítomné v jejich funkci srdečně přivítat. U toho musí zdůraznit, že jde o Neustadt v Sasku, neboť v Evropě se jedno společenství měst jmenuje „Neustadt“. 


Pan Elsner je od roku 1990 starostou a ve třech etapách se mu podařilo, všechny 3 obce, ve kterých byl starostou, sloučit. V městě Neustadt je starostou od roku 2007. Neustadt má zhruba 14.000 obyvatel (stav z roku 2007) s rozlohou 85 km2.


Do roku 1990 bylo Neustadt městem zemědělských strojů. Na saské straně známý kombinát „Fortschritt“ má 6.000 zaměstnanců a dnes „0“ pracovníků v zemědělském strojírenství. To vyžadovalo strukturální změnu u možných 2500 vyučených vysokoškolských inženýrů.  To byla pro Neustadt velká výzva. 


V roce 1992 založilo 7 měst a obcí „Wirtschaftsinitiative Sächsische Schweiz e. V.“ (WIN). Po reformě obcí zůstalo 5 členů. Jsou to největší krajské město Sebnitz, město Stolpen, město Honstein, obec Kirnitzschtal a zemský okres Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.


Hlavní úkol spočíval nejprve v tom, aby byla ustanovena, zformována spolupráce mezi politikou a hospodářstvím. Rozvoj v posledních 18 letech ukazuje, že tato cesta byla správná. 


Dnes jsou stěžejními body WIN:


4x ročně se konajícím podnikatelské fórum- přednášky mezi průmyslovými a obchodními komorami s otevřenou diskuzí mezi 40 a 60 osobami, 


Stejně tak využití podprůných prostředků, např. k výstavbě v oblasti infrastruktury.


Tak mohou být podpořeny např. 46 km cyklistické stezky v celém okresu a nové řemeslnické oblasti. Důležitou roli hrají také dopravní koncepty. Úspěšně tak mohly být realizovány obchvaty města Neustadtu a Bischofswerda, které jsou důležité pro oblast řemesel. 


Dobrá spolupráce existuje také mezi školami a podniky v regionu. Byla-li ještě před 10 lety poptávka po učňovských místech, dnes je částečná poptávka na straně provozů. Toho bylo dosaženo s pomocí dokumentace, s využitím internetu, skrz realizaci „Dne otevřených dveří“ jak na školách, tak i v podnicích a nabídkou komor z celého Saska a BRD. Úspěch spolupráce mezi politikou a hospodářstvím se dá také měřit tím, že podnikatelé přešli od vlastních řešení ke společnému stolu/fóru. 


WIN-jako člen EEL-věnuje svou práci na Uzavření chybějící části a bude hledat možné partnery pro spolupráci ve Šluknovském výběžku. 


Z technických důvodů byl projednán napřed TOP 7 (až pak TOP 6)


TOP7- Diskuze a usnesení o dalším pokračování projektu „Fond malých projektů Ziel3/Cíl3 v Euroregionu Elbe/Labe“ od 1.1.2012


Pan Preußcher:


Předloha usnesení přišla společně s pozvámkou.  Ve vysvětlení byla popsána aktuální situace.  Dále je to tak, že smlouva o Fondu malých projektů (FMP) platí do 31.12.2012 a smlouva k jejich administraci platí jen do 31.12.2011. Dodnes  bylo v lokálních řídících výborech FMP potvrzeno 115  projektů, na které připadlo celkem 1,4 mil. Euro z podpůrných prostředků. To může být vyhodnoceno tak, že v lokálních řídících výborech FMP, které se konaly v červnu, byly všechny poskytnuté prostředky 1. etapy zapojeny? 


Nyní má být o prodloužení FMP  zažádáno do 31.12.2013 a do roku 2015 bude pokračovat příprava a vyúčtování projektů.  Na společné schůzi Rady, presidia a národních poradců v komunálních svazcích bylo ustanoveno, že administrace FMP je velmi drahou záležitostí. Z toho důvodu vytvořilo shromáždění členů na německé straně na své poradě z prosince 2010 usnesení o petici, kterou podalo saskému zemskému sněmu. 


Odpověď Petičního výboru obsahovala vyjádření, že komunální svazek není oprávněn podat petici. 


Ve výsledku právního přezkumu vyjádření Petičního výboru bylo potvrzeno, že spolek veřejného práva není oprávněn vyvolat petice. Protože členové komunálního svazku Euroregionu jsou převážně spolky veřejného práva, platí toto rozhodnutí také pro ně.


Pan Hilbert považuje FMP za podstatný nástroj přeshraniční spolupráce a je pro jeho pokračování.


Pan Lipský informoval o poradě české části Euroregionu se zástupci Parlamentu ČR. Bylo jednohlasně odsouhlaseno, že projekty FMP představují dobrý nástroj přeshraniční spolupráce. Naděje/víra v pokračování FMP byla z tohoto zasedání patrná.


O několik dní později se konala porada saského ředitele EEL se zástupci SMWA. Výsledky z této porady nechaly iluzi ohledně bezproblémové podpory do roku 2013 spíše vymizet. Z toho muselo vyjít, že při vyčerpání prostředků ve FMP bude další rozdělování prostředků, popř. žádost k projektům prozatím pozastavena.


Následovalo hodnocení FMP pro časové období 2009-2011. V tomto období, do září 2011, by nemělo být možné, předložit žádost. Také na straně správních orgánů neexistuje žádné vyjádření, zda žádosti euroregionů mohou být prodlouženy či zda musí být podány žádosti nové. 


Proběhly rozhovory s ministerstvem pro místní rozvoj v Praze a s orgány místních samospráv a jejich úřadů odpovědných za implementaci? Ziel3/Cílu 3.?


Návrh: Vedle návrhu usnesení by mělo být i ze strany Rady- jako nejdůležitějšího orgánu EEL- rozhodnuto o tom, že tyto postupy/tato jednání ohrožují existenci přeshraniční spolupráce v euroregionech. Přitom by mělo být formulováno, jaké důsledky vyplývají z přerušení přeshraniční práce. 


Pan Hilbert přečetl cíle „ Hodnocení česko-saského/sasko-polského Fondu malých projektů“ :


· Zkrácení doby proplacení


· Zredukování četnosti chyb


· Optimalizace  nákladů na správu/nositele projektu


· Dosažení trvalých přeshraničních efektů


· Závěry s ohledem na další podpůrné období (programové?)


a doplnil, že touto žádostí může být sledováno především to, aby plynulá podpora nebyla přerušena. 

Usnesení č.03/RAT/04-11


Rada Euroregionu Elbe/Labe se usnesla:


1. Projekt „Fond malých projektů Ziel 3/Cíl3 v Euroregionu Elbe/Labe má nadále pokračovat, a to od 01.01.2012 až do konce periody podpory 2013 ( včetně „N+2“ do 30.06.2015)


2. Lead-partner projektu má být i nadále saská strana Euroregionu


3. Ředitel bude pověřen tím, aby zpracoval nutnou žádost k pokračování projektu a předložil ji společnému technickému sekretariátu


4. Oproti správním orgánům (SMWA) musí být jasně zdůrazněno, že bez pokračování financování SFMP by přeshraniční spolupráce byla ohrožena  


5. Dále je nutné upozornit, že evaluace FMP je ze strany Euroregionu podporována, nesmí to ale vést  k přerušení kontinuity v podpoře přeshraniční spolupráce v sasko-českém regionu.


Usnesení bylo jednohlasně přijato.


Pan Medáček informoval o uskutečněném rozhovoru s náměstkem Ministerstva pro místní rozvoj.  Z toho vyplývá, že na českém ministerstvu pro místní rozvoj není ani informace o evaluaci FMP ani o pozastavení žádosti. 


České euroregiony jsou nabádány, aby ministerstvu poskytovaly informace  ohledně argumentace popř. rozhodnutí o dalšímu pokračování FMP a k žádosti o finanční prostředky.


Pan Kerndt apeloval na přítomné, zahájit všechna opatření k pokračování FMP, aby nástroje přeshraniční spolupráce pokračovaly a nehrozilo přerušení.


Top 6- představení přeshraničních projektů DRK-Okresního spolku Sebnitz


Pan Jenemann zdůraznil svoji lítost nad tím, že svou prezentaci nemůže poskytnout také v českém jazyce.


Téma: „Hranice možností“ (co může být dvojsmyslně interpretováno)


Již od roku 2004 existuje úzká spolupráce mezi DRK Sebnitz a sociálními organizacemi v pohraničí ČR. Nejprve se konala analýza pomocných nástrojů pro národní a mezinárodní nasazení při katastrofách. Vstup v platnost Schengenských dohod ulehčil spolupráci se záchrannými službami v Dolní poustevně a Rumburku. V dalším průběhu prezentace podal pan Jenemann zprávu o projektech, které byly také podpořeny v rámci podpůrného programu EU Ziel 3/Cíle 3 (také FMP). Tak například:


-projekt dětské školky DRK Dětská školka Saupsdorf a Dětská školka Dolní Poustevna


-Seminář o přeshraniční tísňové péči (na pozadí povodní)


Do budoucna jsou plánovány schůzky pro spolupráci, vypracování akčních plánů, vytvoření  a publikace informačních listů, školení o společné první pomoci, rozvoj dětské a mladistvé práce a vytvoření sociálního centra společně s českým sousedem.


Z diskuze:


Na straně DRK bylo uvažováno o tom, že by se nasazení záchranných dopravních prostředků  v pohraničí dalo koordinovat  pod (vzhledem k ) potřebou dvojjazyčného faxového formuláře o záchranných  centrech? v Pirně a Ústí n. L.


Pan Preußcher ke stavu rozvoje rámcové dohody o přeshraničním nasazení záchrany:


Návrh na české straně se nachází ve fázi ministerského kola připomínkování. Poté bude projednán s německou stranou a také na německé straně proběhne takové hlasování. Časová osa k tomu nebyla předložena.


Při přeshraniční spolupráci v oblasti záchranné služby je třeba dávat pozor na to, že nesmí být porušeny stávající zákony


TOP 8 – Informace a dotazy


26. března 2011 navštívil Euroregion Elbe/Labe prezident Pracovního společenství evropský hraničních regionů (AGEG/AEBR), ministerský předseda německy mluvícího společenství Belgie, pan Lamberz.


Pan Lipský směřoval prosbu na saskou stranu,aby byl protokol porady z 13.4.2011 v SMWA postoupen/nadále veden ? na straně české , aby  mohl být předán ministerstvu pro místní rozvoj. 


Pro projekt „Schleusen“ obce Hřenska se hledá partner na saské straně. 


Při všech aktivitách EEL, ve všech rozdílných rovinách nemá být nic zapomenuto, neboť jsme si jako úkol stanovily zprostředkování kontaktů.


Dirk Hilbert


Erster Bürgermeister


Präsident


Heike Steglich


Protokoll




XXII. Sněm Euroregionu Labe 2012 



Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí


Euroregion Labe za rok 2011


Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v současné době platné ve znění stanov přijatých na XIX. Sněmu EL konaného v roce 2009. 


Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty:


Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem


tel.: +420 475 272 437


e-mail: euroregion-labe@mag-ul.cz

www.euroregion-elbe-labe.eu 


IČO: 44225946


reg. číslo: S-02-92-VV - rozhodnutím č.j. RVV-71/92 ze dne 21.8.1992


Svou činností v roce 2011 naplňoval EL Rámcovou dohodu Euroregionu Elbe/Labe ze dne 24. 6. 1992, v upraveném znění ze dne 23. září 2003, 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 EL:


1) administrace Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe/Labe (SFMP EEL) Programu Ziel3/Cíl 3


2) posilování vzájemné informovanosti členů a výkonu působnosti EL


3) koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


4) podpora navazování partnerských vztahů


5) spolupráce s odbornými institucemi působícími v oblastech vymezených účelem založení EL


6) 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


7) propagace EL


Orgány svazku obcí Euroregion Labe (EL)


1) Sněm EL


2) Rada EL


3) Kontrolní komise EL


4) Předseda a dva místopředsedové EL


5) Ředitel EL


6) Sekretariát EL


7) Smírčí komise EL


ad 1)  XXI. Sněm EL proběhl v roce 2011 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Dne 5.4. 2011 se uskutečnil Sněm EL v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopen. 


Sněm EL na svém jednání zvolil Radu a Kontrolní komisi a schválil Výroční zprávu EL za rok 2010, Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2010, plán činností EL na rok 2011, hospodaření EL za rok  2010, rozpočet EL na rok 2011 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2012 a to ve výši 2,50,- Kč na občana.


Sněm zvolil tyto členy Rady EL: Ing. Jan Řeřicha, Ing. Petr Medáček, Pavel Sinko, Jan Szántó, Josef Horáček , Mgr. Petra Doubková, Karel Vrbický, Ing. Olga Hrebičková, Mgr. Jana Oubrechtová, PaedDr. Martina Patrovská, Zdeněk Kutina. Dále Sněm EL zvolil Ing. Miroslava Jemelku jako člena Rady s poradním hlasem. Kontrolní komise EL byla zvolena ve složení: Oto Neubauer, Mgr. Jiří Šiller, Vladimír Urban a Ing. Hana Štejnarová. 


Všechny materiály ze zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/.


ad 2) Rada EL byla zvolena v roce 2011 Sněmem EL v souladu se stanovami EL tzn. po komunálních volbách 2010. Na prvním zasedání Rady EL po zasedání Sněmu EL dne 20. 4. 2011 byli zvoleni předseda a místopředsedové EL. Rada v roce 2011 tedy pracovala v tomto personálním složení:


· předseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011)
- primátor města Ústí nad Labem Ing. Jan Řeřicha


· první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011)
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček


· druhý místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL 20.4.2011)
- náměstek primátora města Děčín Pavel Sinko


· členové rady EL 
Jan Szántó - Litoměřice
Josef Horáček - Bílina
Mgr. Petra Doubková - Dubí 
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí
Ing. Olga Hrebičková- Jílové 
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice
PaedDr. Martina Patrovská - Třebenice
Zdeněk Kutina - Petrovice 


· člen Rady s poradním hlasem – Ing. Miroslav Jemelka starosta Dolní Poustevny.


Činnost Rady EL:


Rada EL se sešla v roce 2011 celkem 4x a to dne 10.3., 20.4., 13.9., 15.12. (viz. Usnesení Rady EL v příloze č.1). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu.


Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne  20.4.2011 na saské straně v Sebnitz a v Neustadt (usnesení ze zasedání viz. příloha č.2).


Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 2011 sešlo dne 19.9.2011 v Budyni nad Ohří. Hlavním tématem zasedání Prezídia EEL byla problematika financování EEL a SFMP – prodloužení projektu SFMP EEL, zpožďování proplácení finančních prostředků za administraci SFMP a s tím spojené finanční komplikace pro EEL.


ad 3) Kontrolní komise EL (KK) 


Složení KK bylo zvoleno XXI. Sněmem EL. KK pracovala v roce 2011 v tomto složení:  předseda KK EL – Oto Neubauer (zástupce za okres Ústí nad Labem), Ing. Hana Štejnarová (místostarostka České Kamenice - zástupce za okres Děčín), Mgr. Jiří Šiller (místostarosta města Dubí - zástupce za okres Teplice) a za okres Litoměřice Vladimír Urban (starosta Roudnice nad Labem). 



Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2011 celkem 3x a to ve dnech 28.1., 23.6.2011 a 13.10.2011. Na svých jednáních se v souladu se stanovami EL zaměřila především na kontrolu hospodaření EL, dodržování pravidel podle přijatého rozpočtu EL a doporučovala rozpočtové změny EL v případě nesrovnalosti schváleného rozpočtu a skutečnosti. 


ad 6) Sekretariát EL 


Sekretariát EL tvořilo v roce 2011 celkem 5 pracovníků: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a projektová manažerka Dipl.-Kff Klára Pavlíčková SFMP Cíl 3, účetní EL Milada Heinzlová.


ad 7) Smírčí komise EL


V roce 2011 nebylo nutné svolat Smírčí komisí EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena.


Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2011


Tabulka plnění činností podle plánů schválených Sněmem EL 2011 (krátký přehled): 


		Plán

		Plnění



		Účast na zasedání Monitorovacího výboru (MV) Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi  ČR a Svobodným státem Sasko 

		MV je orgán, který schvaluje dotace z Programu Cil 3. V tomto MV je EL jeden ze 13 hlasujících členů české delegace. V roce 2011 proběhla celkem čtyři zasedání MV. (22.2., 21.6., 6.9., 8.11.2011). Za EL jsou hlasujícími členy MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček.


Z hlediska EL bylo nejdůležitější zasedání MV 8.11.2011, kdy bylo schváleno navýšení prostředků SFMP EEL na léta 2012-2014 o celkovou částku 880.112,42 € z toho na malé projekty je vyčleněno 747.162,91 € (dotace EU činí 635.088 €). Na administraci fondu do konce 2014 bylo tedy vyčleněno celkem 137.950  € (85% dotace EU+15% dotace státní rozpočet).



		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL

		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) probíhá již od roku 2009. Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. Česká část Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získala celkovou dotaci 988 tis. €. Projekt byl původně schválen do roku 2011, ale v průběhu roku 2011 jsme požádali společně se saskou stranou o schválení prodloužení SFMP do konce roku 2014 (viz. „usnesení MV Cíle 3“ - příloha č.3). 


V roce 2011 proběhly celkem 4 zasedání Lokálního řídícího výboru EEL (LŘV) ve dnech18.2., 15.4., 17.6., 2.9., 4.11. 2011. Celkem bylo schváleno 45 malých projektů (20 projektů českých žadatelů a 25 projektů německých žadatelů).  Projekty českých žadatelů získaly v roce 2011 celkovou dotaci ve výši 206.909,93,- € (cca 5.172.740 Kč, viz. příloha č. 4 - „vazba prostředů do ledna 2012“ a příloha č. 5 - „čerpání prostředků dle měst do r. 2011"). Problémem české strany LŘV byla pravidelná neúčast některých členů na zasedání LŘV EEL. Tato pravidelná absence členů ohrožovala usnášeníschopnost výboru. 


SFMP a hospodaření EL v roce 2011



V roce 2011 pokračoval problém cashflow na příjmové straně za administraci SFMP. Na české straně EEL probíhalo vyúčtování, kontrola a certifikace výdajů za administraci v čase podle stanoveného plánu. CRR certifikovalo postupně 1.,2. i 3. čtvrtletí administrace SFMP. Na saské straně se proces kontrol a certifikace neustále oproti české straně zdržoval. To byl také jeden z důvodů pomalého zpětného proplácení malým žadatelům v SFMP. 



V prosinci 2012 měl EL problém s nedostatkem hotovostí. V řádném termínu byly proplaceny mzdy zaměstnancům (kromě ředitele). Na účtech EL zbývalo celkem 70.000 Kč. Do 20.12. byly proplaceny všechny povinné odvody. Teprve dne 20.12.2011 byla proplacena žádost za 2. čtvrtletí 2011. Jednalo se o 9200 € (232.760 Kč) za administraci SFMP a 5.814,40 € (147.104,- Kč) za realizaci dvou malých projektů. V praxi to vypadalo, že peníze šly z SAB nejprve na účet vedoucího partnera a ten zaslal prostředky do EL. Poté byly také ostatní závazky do konce roku 2011 vyrovnány. 



Jedná se o komplikovaný systém administrace programu EU Cíl 3, který komplikuje činnost i ostatním žadatelům. EL několikrát upozornil na problémy Řídící i Národní orgán, bez dalších výsledků.





		Zajišťování  prezentace regionu




		Po celý rok 2011 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní kalendář EEL.  Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou stranách EEL. Zároveň byla a je na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ přístupná dvojjazyčná aplikace, která umožňuje rychlé vyhledávání v kalendáři akcí nebo v katalogu zařízení EEL. Do Kalendáře kulturních a sportovních akcí mohli členové EL příp. subjekty z jejich území zařadit své kulturní a sportovní akce. 


V roce 2011 zahájil činnost Muzeální portál EEL. Vedoucím partnerem projektu bylo město Drážďany. EL připravil data k objektům na české straně. Jedná se o instituce členů EL nebo alespoň z území členů EL, viz. www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu



		

		V roce 2011 EL provozoval Internetový portál EEL, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 2011 navštívilo stránky kolem 50 tisíc návštěvníků. Přibližně třetinu návštěvníků portálu tvoří čeští a třetinu němečtí návštěvníci. Zbytek tvoří uživatelé z celého světa. K nejnavštěvovanějším stránkám v rámci domovských stránek patří stránky Kulturního a sportovního kalendáře a Katalogu kulturních a sportovních zařízení.



		

		I v roce 2011 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české návštěvníky při návštěvě 69 institucí s použitím Kulturního pasu EEL. V roce 2011 se prodalo 910 ks pasů (více info o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas). 



		

		V roce 2011 byl realizován projekt Turistický průvodce Krušnohořím. Jedná se o brožuru vydanou v češtině a němčině a distribuovanou na obě strany hranice. EL zajišťoval českou část projektu (sběr dat, překlady, korektury).





Koordinace a vzájemná spolupráce členů EL při řešení problémů v oblastech vymezených účelem založení EL


K hlavním úkolům EL 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 výměny a péče o kulturní dědictví, humanitní, sociální a vzdělávací spolupráce, vzájemného setkávání občanů.


Odborné pracovní skupiny (OPS) Euroregionu Elbe/Labe


V Euroregionu Elbe/Labe z rozhodnutí Rady Euroregionu Elbe/Labe pracuje šest odborných pracovních skupin (OPS regionální a hospodářský rozvoj, OPS doprava, OPS cestovní ruch, OPS ochrana životního prostředí,  OPS kultura, vzdělání a sport, OPS havárie a 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.



Zástupci EEL informovali na všech schůzkách o schválených a také připravovaných projektech v rámci  Programu Cíl 3 a  SFMP EEL.  


Harmonogram schůzek OPS 2011:


		30.3.2011

		OPS ochrana před katastrofami



		6.4.2011

		OPS pro územní rozvoj



		4.5.2011

		OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci



		11.5.2011

		OPS ochrana životního prostředí



		18.5.2011

		OPS podporu hospod./cestovní ruch



		1.6.2011

		OPS doprava



		8.6.2011

		Konference ko-předsedů OPS



		14.9.2011

		OPS ochrana před katastrofami



		19.10.2011

		OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci



		26.10.2011

		OPS ochrana životního prostředí



		4.11.2011

		OPS na podporu hospodářství/cest.ruch 



		23.11.2011

		OPS doprava



		30.11.2011

		OPS pro územní rozvoj





Navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a v zahraničí


Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen)


Euroregion Labe je od roku 1993 členem Sdružení evropských hraničních regionů (AGEG: Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen) se sídlem v Gronau. Vzhledem k finančním potížím byl v roce 2010 změněn status plnoprávného člena na člena přidruženého bez možnosti účasti na valné hromadě a povinnosti platit příspěvky. Orgány AGEG jsou Prezídium a Valná hromada. EEL zastupovali na Prezídiu předseda saské části EEL. 


Propagace činnosti EL


Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-labe.eu. Stránky byly po celý rok 2011 pravidelně aktualizovány.  


I v roce 2011 měli možnost čeští návštěvníci v Sasku využívat tzv. Kulturní pas EEL, který zaručuje slevy při návštěvě uvedených zařízení. Pas je distribuován do informačních center a jiných zařízení po celém Ústeckém kraji. Cena V roce 2011 bylo prodáno celkem 910 kusů Kulturního pasu EEL.


Tisková sdělení: 


· možnosti zakoupení Kulturních pasů (ČTK)


· vydání Katalogu kulturních a sportovních zařízení Euroregionu Elbe/Labe (ČTK)


· informace o dění v EEL a SFMP EEL 


Spor o autorská  práva


EL se již tři roky zabývá kauzou údajného neoprávněného použití fotografií do Turistického průvodce EL. Spor s panem Kindlem z Děčína spočívá v údajném porušení autorského zákona ze strany EL. Záležitost byla již několikrát probírána na Radě EL v předchozích letech i v roce 2010 (viz např. zápis 109. zasedání Rady EL ze 17.2.2009).



Celá věc byla také konzultována s právníky MmÚL, kteří doporučili nepřistoupit na jakékoliv mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k důkazům a smlouvám, které má Euroregion k dispozici, jasně vyplývá, že odpovědnost za řešení autorských práv nese výhradně zhotovitel (fa. Printactive s.r.o.) Smlouvu na vydání Průvodce uzavřela na základě výběrového řízení RRA Most (zadavatel) již v roce 2001. 



Euroregion Labe požádal o dotaci na projekt Turistický průvodce po EL. Dotaci EL  získal a uzavřel smlouvu s RRA Most ohledně poskytnutí dotace z programu Phare CBC. Ve skutečnosti byl projekt vzhledem k výši dotace označen jako typ B. Tzn. Euroregion Labe projekt neřídil a figuroval pouze jako příjemce hotového produktu. Roli zadavatele zakázky vykonávala RRA Most.



Všechny finanční toky probíhaly mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem (Printactive s.r.o.). Euroregion (příjemce) zaplatil na konto RRA Most příspěvek na financování projektu průvodce ve výši 10 % ceny projektu. 



Podle smlouvy mezi zadavatelem (RRA Most) a zhotovitelem bylo úkolem zhotovitele zajistit texty a fotografie včetně autorských práv. Euroregion nemohl ovlivňovat výběr fotografů, jen v období tvorby průvodce měl možnost se vyjádřit k výběru konkrétních fotografií k dané regionální atraktivitě. EL má také k dispozici dopis firmy Printactive s.r.o., kde je oznámeno zhotovitelem ukončení projektu s datem předání hotového díla a informace, že všechna autorská práva byla ošetřena.



V mezidobí Kindl podal na EL trestní oznámení. Což se v praxi běžně činí, protože policie musí ze zákona sama vyšetřovat. Policie případ odložila, protože ke spáchání žádného trestného činu nedošlo. 



Poté právník Kindla požádal soud o vydání platebního příkazu na 220.500,- Kč. Shodou okolností nebyl nikdo na sekretariátu zastižen a platební příkaz nebyl doručen. Soud následně zrušil platební rozkaz. Až tehdy obdržel EL informaci o zrušení platebního rozkazu. Při konzultaci právníka MmÚ bylo doporučeno vyčkat na doručení žaloby. Dne 28.7.2009 bylo na EL doručeno usnesení soudu. Do 21 dnů se musel EL vyjádřit k žalobě. Především, zda nárok uvedený v žalobě uznává, vylíčit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností. 



V žalobě se uvádělo, že žalobce neudělil EL souhlas s použitím diapozitivů, toliko udělil tento souhlas Printactice (Printactive) s.r.o.? Vzhledem k tomu, že Printactive byla zhotovitelem celé brožury Průvodce EL, bylo její úkolem uzavřít smlouvu na udělení autorských práv. Gestorem brožurky za okres Děčín byl pan Kotek z představenstva Svazu cestovního ruchu Deliteus a majitel CK Aloha. Ten do protokolu při zkoumání trestního oznámení  policií uvedl, že sám Kindlovi peníze za fotografie do Průvodce EL předal. Pan Kindl tedy podle svého tvrzení v žalobě žádnou smlouvu nepodepsal, ale peníze od člověka, který průvodce za okres Děčín koordinoval a jako autor textů se na průvodci podílel, přijal!?



Na doporučení byla v této kauze přizvána právní  zástupkyně JUDr. Procházková, která vypracovala vyjádření k žalobě, kde nárok žalobce odmítla.



Dne 12.11. 2010 proběhlo soudní jednání. Kindl v průběhu soudu připustil, že peníze od zástupce Printactive, tedy vydavatele, přijal. Soud vzhledem k rozporům zamítl nároky žalobce. viz. Příloha rozsudek. Rozsudek zatím nenabyl právní moci, jelikož se žalobce odvolal k vrchnímu soudu. Vrchní soud se v roce 2011 k odvolání nijak nevyjádřil.


Členská základna EL v roce 2011 


		Děčín



		Benešov nad Ploučnicí



		Bynovec



		Česká Kamenice



		Dobkovice



		Dolní Habartice



		Dolní Poustevna



		Františkov nad Ploučnicí



		Horní Habartice



		Hřensko



		Huntířov



		Janská



		Jetřichovice



		Jílové u Děčína



		Krásná Lípa



		Kunratice



		Kytlice



		Lipová



		Malá Veleň              



		Markvartice



		Růžová



		Těchlovice



		Litoměřice



		Brňany



		Brozany nad Ohří



		Brzánky



		Budyně nad Ohří



		Černouček



		Čížkovice



		Děčany



		Dlažkovice



		Dolánky nad Ohří



		Dušníky



		Evaň (a Horka)



		Chotiněves



		Chudoslavice



		Krabčice



		Křešice



		Libochovany



		Libotenice



		Lovečkovice



		Lovosice



		Malíč



		Martiněves



		Miřejovice



		Mšené Lázně



		Nové Dvory



		Oleško



		Prackovice nad Labem



		Přestavlky



		Radovesice



		Rochov



		Roudnice nad Labem



		Siřejovice



		Slatina



		Snědovice



		Straškov-Vodochody



		Sulejovice



		Terezín



		Travčice



		Třebenice



		Třebívlice



		Třebušín



		Úpohlavy



		Velemín



		Velké Žernoseky



		Vchynice



		Vlastislav



		Židovice



		Teplice



		Bílina



		Dubí



		Krupka



		Proboštov



		Ústí nad Labem



		Chabařovice



		Libouchec



		Petrovice



		Povrly



		Telnice



		Tisá



		Trmice



		Zubrnice





V roce 2011  zůstala členská základna stabilní. Je však možné registrovat trend poklesu počtu členů EL. 


Hospodaření EL za rok 2011


Příjmy EL:  2.021.564,30 Kč


Výdaje EL: 1.997.760,56 Kč


Výsledek hospodaření EL v roce 2011: 23.893,74,- Kč 


Stav účtů EL k 31.12. 2011 


Zůstatek celkem: 362.044,48,- Kč


Pohledávky EL: 


Nezaplacené faktury k 31.12.11 – dodavatelé 321


Přijaté: celkem   = 3.251,- Kč
  


Nezaplacené faktury k 31.12.11 – odběratelé 311


Vydané: celkem = 4.119,50,- Kč 



Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2012 Kontrolní komise EL.


		v Ústí nad Labem, dne  11.3. 2012

		zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský





Přílohy: 


1) Usnesení Rady EL za rok 2011


2) Usnesení Rady EEL v roce 2011


3) Usnesení MV Cíle 3 o prodloužení SFMP EEL do roku 2014


4) Tabulka s vazbou prostředků ze SFMP EEL do konce roku 2011


5) Tabulka s čerpáním prostředků ze SFMP EEL dle měst do konce roku 2011






