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Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí 
 

Euroregion Labe za rok 2013 
 
 
 
 

 
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 2012.  
 
Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty: 
Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 400 01  Ústí nad Labem.  
tel.: 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 EL naplňoval  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 

na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 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
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Orgány svazku obcí 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)  XXIII. Sněm EL proběhl v roce 2013 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se 
dne 9.4.2013 na MmÚ v Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný.  

Sněm EL na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2012, Výroční zprávu Kontrolní 
komise za rok 2012, Plán činnosti EL na rok 2013, hospodaření EL za rok  2012, rozpočet EL na rok 
2013 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2014 a to ve výši 2,50 na občana. 

Všechny materiály jsou k dispozici na internetových stránkách Euroregionu Labe: 
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/uredni-deska-euroregionu-labe/ 
 
ad 2) Rada EL pracovala ve složení: 

• předseda EL (zvolen do Rady EL na Sněmu dne 9. 4. 2013) 
- náměstek primátora města Ústí nad Labem Pavel Boček (zvolen předsedou EL dne 14.5. 
2013 Radou EL) 

• první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20. 4.2011) 
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček 

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

• členové rady EL  
Jan Szántó - Litoměřice 
Josef Horáček - Bílina 
Ing. Petr Pípal - Dubí (starosta města Dubí, zvolen na zasedání Sněmu EL) 
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí 
Ing. Olga Hrebičková - Jílové  
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice 
PaedDr. Martina Patrovská – Třebenice (odstoupila z Rady EL) 
Zdeněk Kutina - Petrovice  

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 2013 celkem 4x a to dne  6.3., 14.5., 1.10., 10.12. (seznam usnesení viz. 
příloha č. 1 na konci zprávy). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových 
stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu. 
 Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy společné česko-německé Rady Euroregionu 
Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne 
dne 15.5.2013 v Drážďanech. 
 Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 
2013 sešlo dne 9.12. v Drážďanech. Hlavním tématem zasedání byl stav přípravy nového plánovacího 
období 2014-2020 a pokračování projektu SFMP EEL.  
 
ad 3) Kontrolní komise EL (KK)  
 Složení KK bylo zvoleno XXI. Sněmem EL. KK pracovala v roce 2013 v tomto složení:  
předseda KK EL – Oto Neubauer zástupce za okres Ústí nad Labem, Ing. Hana Štejnarová starostka 
České Kamenice za okres Děčín, Mgr. Jiří Šiller místostarosta města Dubí za okres Teplice, za okres 
Litoměřice Vladimír Urban - starosta Roudnice nad Labem.  
 Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2013 celkem 4x a to ve dnech 17.1., 21.3., 26.9., 
9.12. 
 Kontrolní komise 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.  
 Starosta Roudnice nad Labem ukončil k 31.12. 2013 svou činnost v KK v souvislosti s 
vystoupením města Roudnice z DSO EL.  
 
ad 6) Sekretariát EL  
 Sekretariát EL tvořili v roce 2013 celkem 4 pracovníci: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, 
asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a projektová 
manažerka Milada Heinzlová.  
 
ad 7) Smírčí komise EL 
V roce 2013 nebylo nutné svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena. 
 
 
Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2013 
 
Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2013 (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. Za EL jsou hlasujícími členy 
MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček.  
V roce 2013 proběhla celkem čtyři zasedání MV - 12.3., 19.6., 25.9. a 4.12.  
Zástupce EL se účastnil všech zasedání.  
 

Společný fond malých 
projektů Cíl 3 EEL 

Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) zahájil již v roce 2009. 
Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. Česká část 
Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získala celkovou dotaci 1,5 
mil. €. 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.  
V roce 2013 proběhlo celkem 5 zasedání Lokálního řídícího výboru EEL 
(LŘV) ve dnech 8.3.,  26.4., 28.6., 20.9., 22.11. 2013. 
Celkem LŘV EEL v roce 2013 schválil  47 malých projektů českých 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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žadatelů.  Projekty českých žadatelů získaly v roce 2013 celkovou dotaci ve 
výši 419 599 €. Přehled schválených projektů naleznete v tabulce 
v samostatné příloze č. 2 této zprávy.  

Zajišťování  
prezentace regionu  
- Kulturní a sportovní 
kalendář EEL, Katalog 
kulturních a 
sportovních zařízení 
EEL 
 
- muzeální portál EEL 

Po celý rok 2013 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní 
kalendář EEL. Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou 
stranách EEL. Zároveň na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ je 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 2013 fungoval projekt „Muzeální portál EEL“, který byl a je 
průběžně aktualizován. Vedoucím partnerem projektu je Hlavní zemské 
město Drážďany. EL má roli projektového partnera. Na portálu je 
prezentováno 23 institucí z území členů EL, viz. www.muzeum-euroregion-
elbe-labe.eu .  

Internetový portál EEL I v roce 2013 EL provozoval Internetový portál EEL, svoji domovskou 
stránku, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou 
spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. 
Během roku 2013 navštívilo stránky kolem 70 tisíc návštěvníků. Nejvíce 
návštěvníků bylo tradičně z Čech a Německa, dále také návštěvníci z USA, 
Francie či Španělska.  

Kulturní pas EEL I v roce 2013 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české 
návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2013 se prodalo 736 ks pasů 
(více informací o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-
labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas).  

 
SFMP EEL čerpání podle okresů v 2013

Ústí nad Labem; 
69686,55,- €; 17%

Děčín; 172582,90,- €; 
41%

Teplice; 71070,48,- €; 
17%

Jiné; 14400,- €; 3%

Litoměřice; 91859,04,- 
€; 22%

Děčín
Litoměřice
Jiné
Teplice
Ústí nad Labem

 
 
Graf čerpání prostředků ze SFMP dle okresů - r. 2013 
 
 
 

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
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas
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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, zachovávání 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. 

 
1.1 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 2013: 
 

17.4., - OPS havárie a ochrana před katastrofami 

22.5., 9.10. OPS kultura, vzdělání a sport 

10.4., 30.10. OPS cestovní ruch 

-, 6.10. OPS ochrana životního prostředí 

15.5., - OPS regionální a hospodářský rozvoj 

-, 27.11. OPS doprava 

 
 
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. V roce 2013 bylo požádáno o prodloužení statutu 
přidruženého člena. 
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Propagace činnosti EL 
      
Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-labe.eu. 
Stránky byly po celý rok 2013 pravidelně aktualizovány.   
 
I v roce 2013 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, případně může být zaslán poštou kamkoliv. Cena jednoho ks je 30,- Kč.  
 
Spolupráce s ÚK a EL 
 
Rada ÚK schválila finanční příspěvek 50.000 Kč na podporu činnosti EL. V dubnu 2013 podepsali 
hejtman ÚK pan Bubeníček a první výkonný místopředseda EL pan Medáček smlouvu o další 
spolupráci mezi oběma institucemi.  
 
Budoucí program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020 
 
MMR ČR pozvalo také EL na jednání 25. 9. 2013 do Pardubic. Cílem jednání bylo rozdělení prostředků 
EU pro přeshraniční spolupráci na jednotlivé hranice ČR. Celkem bylo na přeshraniční spolupráci 
vyčleněno z rozpočtu EU na období 2014-2020 méně prostředků než v předchozím období.  
Jednání se zúčastnili místopředseda EL Ing. Medáček a ředitel EL. Nakonec došlo k dohodě všech 
stran. Na české straně sasko-české hranice bylo vyčleněno na období 2014-2020 z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj 57 mil. €. Ve srovnání s předchozím období 2007-2013 se jedná o pokles o 10 
mil. €. Saská strana do programu ČR-Sasko vloží 100 mil. €. 
 
Spor o autorská  práva 
 
EL se již 4 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. O 
sporu je pravidelně informována Rada EL i Sněm EL.  
 V roce 2013 se kauza posunula jen nepatrně. Soudce byl žalobcem v srpnu označen za 
podjatého. Vrchní soud koncem roku rozhodl, že není důvod, proč by soudce nepokračoval v 
rozhodování kauzy. Rozhodnutí příp. pokračování bude následovat v roce 2014.  
  
 
Členská základna EL v roce 2013  
 

Děčín 
Benešov nad Ploučnicí 
Bynovec 
Česká Kamenice 
Dobkovice 
Horní Habartice 
Dolní Poustevna 
Františkov nad Ploučnicí 
Hřensko 
Huntířov 
Janská 
Jetřichovice 
Jílové u Děčína 
Krásná Lípa 
Kunratice 
Kytlice 
Lipová 
Malá Veleň               

Markvartice 
Mikulášovice 
Růžová 
Litoměřice 
Brňany 
Brozany nad Ohří 
Brzánky 
Budyně nad Ohří 
Černouček 
Čížkovice 
Děčany 
Dlažkovice 
Dolánky nad Ohří 
Dušníky 
Evaň (a Horka) 
Chotiněves 
Chudoslavice 
Krabčice 
Křešice 

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 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Terezín 
Travčice 
Třebenice 
Třebívlice 
Třebušín 
Úpohlavy 
Velemín 
Velké Žernoseky 

Vlastislav 
Židovice 
Teplice 
Bílina 
Bystřany 
Dubí 
Krupka 
Ústí nad Labem 

Chabařovice 
Libouchec 
Petrovice 
Povrly 
Telnice 
Tisá 
Trmice 
Zubrnice 

 
Ke konci r. 2013 ze svazku vystoupily obce Třebenice, Třebušín, Chudoslavice, Lovečkovice a města 
Teplice a Roudnice nad Labem. Počet členských obcí se k 31.12.2013 ustálil na 74.  
 
 
Hospodaření EL za rok 2013 
 
Příjmy EL: 2.229.039,13,- Kč 
Výdaje EL: 2.131.222,01,- Kč 
Výsledek hospodaření EL v roce 2013:  97.817,12,- Kč  
 
Stav účtů EL k 31.12. 2013  
Zůstatek celkem: 438 858,22 Kč 
 
Pohledávky EL:  
 
Nezaplacené faktury k 31.12.13 – dodavatelé 321 
Přijaté: celkem  1501,- Kč (faktury se splatností v roce 2014) 
 
Nezaplacené faktury k 31.12.12 – odběratelé 311 
Vydané: celkem 1362,50,- Kč (faktury za kulturní pasy se splatností v roce 2014) 
 
Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2013 Kontrolní komise EL. 
 
 
 
 
v Ústí nad Labem, dne  8.2.2014 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský 
 
 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1 - seznam usnesení Rady Euroregionu Labe schválených v roce 2013 (viz. následující stránka 
zprávy) 
Příloha 2 - statistika schválených projektů ze SFMP  (viz. samostatná tabulka) 
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Příloha 1  
 
Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 2013 
 
122. zasedání - 6. března 2013 
 
Usnesení č. 13/122/01 
Rada EL schvaluje navržený program jednání s doplněním o bod “Změna Stanov DSO Euroregion 
Labe” a jeho zařazením před bod “Různé”. 
Usnesení č. 13/122/02 
Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 121. zasedání Rady EL z 18.9.2012. 
Usnesení č. 13/122/03 
Rada EL schvaluje výsledky oběžného řízení zahájeného dne 18.12.2012. 
Usnesení č. 13/122/04 
Rada EL schvaluje termín a místo konání XXIII. Sněmu EL a to úterý 9.4.2013, od 10.00 hodin, v 
budově Magistrátu města Ústí nad Labem. 
Usnesení č. 13/122/05 
Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2012 a doporučuje Sněmu EL její schválení. 
Usnesení č. 13/122/06 
Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2012 a doporučuje Sněmu EL její 
schválení. 
Usnesení č. 13/122/07 
Rada EL bere na vědomí Plán činnosti EL na rok 2013 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení. 
Usnesení č. 13/122/08 
Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2013 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení. 
Usnesení č. 13/122/09 
Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2014 ve výši 2,50,- Kč na osobu a 
doporučuje Sněmu EL uvedený návrh schválit. 
Usnesení č. 13/122/10 
Rada EL bere na vědomí informace o plánovaných projektech Euroregionu Labe v roce 2013. 
Usnesení č. 13/122/11 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL. 
Usnesení č. 13/122/12 
Rada EL schvaluje založení bankovního účtu u České národní banky a pověřuje tímto úkolem ředitele 
EL. 
 
123. zasedání - 14. května 2013 
 
13/123/01 
Rada EL schvaluje navržený program jednání. 
13/123/02 
Rada EL volí do funkce předsedy Euroregionu Labe pana Pavla Bočka - náměstka primátora města 
Ústí nad Labem. 
13/123/03 
Rada EL bere na vědomí informace o hospodaření Euroregionu Labe za období leden - duben 2013. 
13/123/04 
Rada EL doporučuje zařazení tematického cíle 11 Zlepšování institucionálních kapacit a podpora 
efektivní veřejné správy do budoucího programu EU na podporu přeshraniční spolupráce na česko-
saské hranici 2014-2020 z důvodu zařazení SFMP do tohoto cíle. 
13/123/05 
Rada EL bere na vědomí vystoupení obce Třebušín ze svazku ke dni 30.6.2013. 
13/123/06 
Rada EL pověřuje ředitele EL pana Lipského připravením dopisu vyjadřujícího nesouhlas s 
plánovaným vyřazením měst Drážďany a Chemnitz z budoucího programu na podporu přeshraniční 
spolupráce 2014-2020. 
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124. zasedání Rady EL - 1. října 2013 
 
13/124/01 
Rada EL schvaluje navržený program jednání s doplněním o bod „kontrola usnesení z předchozího 
jednání“. 
13/124/02 
Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání Rady EL ze dne 14.5.2013. 
13/124/03 
Rada EL bere na vědomí informace o stavu hospodaření Euroregionu Labe za období květen - srpen 
2013. 
13/124/04 
Rada EL schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu Kontrolní komise EL. 
13/124/05 
Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL a jeho pokračování v budoucím 
dotačním období 2014-2020. 
13/124/06 
Rada EL schvaluje zaslání dopisu do asociace euroregionů AGEG s žádostí o prodloužení 
asociovaného členství Euroregionu Labe v organizaci o další rok. 
13/124/07 
Rada EL bere na vědomí informace k bodu 5 Prodloužení asociovaného členství v AGEG. 
13/124/08 
Rada EL ukládá řediteli EL panu Lipskému dojednat schůzku se zástupci Ústeckého kraje za 
přítomnosti členů předsednictva a ředitele EL v záležitosti podpory vzájemné spolupráce dle Smlouvy o 
vzájemné spolupráci. 
 
125. zasedání Rady EL - 10. prosince 2013 
 
13/125/01 
Rada EL schvaluje navržený program jednání. 
13/125/02 
Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání Rady EL ze dne 1.10.2013. 
13/125/03 
Rada EL bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu EL k 30.11.2013. 
13/125/04 
Rada EL schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 na období do doby schválení rozpočtu na rok 
2014 – nejpozději však do června 2014 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2013 měsíčně. 
Toto opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty 
se mohou realizovat pouze se schválením Rady EL." 
13/125/05 
Rada EL schvaluje následující změny v rozpočtu: přesun částky 15 000,- Kč z pol. 5171 a 5172 na pol. 
5173 (cestovné). 
13/125/06 
Rada EL volí pracovní skupinu ve složení pan Medáček, pan Neubauer, pan Sinko a pan Lipský k 
projednání možného zvýšení příjmů EL a případné transformace DSO. 
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seznam celé

		číslo projektu		název		Leadpartner		kooper. partner		okres		forma		schváleno LŘV dne		plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno		předběžně ušetřeno		skutečně ušetřeno (potvrzeno CRR a SAB)		poznámky

		EEL-0002-CZ-1-00		Kulturní a sportovní kalendář EEL		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		20/02/09		11,900.00 €		11,310.05 €		11,310.05 €		589.95 €		589.95 €

		EEL-0004-D-2-00		Q - Transfer - příprava vzdělavatelů na požadavky Evropského rámce kvality v odborném vzdělávání				o.s. INTERAGENT		LT		o.s.		20/05/09		8,395.80 €		5,926.99 €		5,926.99 €		2,468.81 €		2,468.81 €		společné financování

		EEL-0007-CZ-1-00		Rozšíření spolupráce (příhraničních) partnerských měst		Město Chabařovice				UL		město		20/05/09		6,832.30 €		5,897.30 €		5,897.30 €		935.00 €		935.00 €

		EEL-0010-CZ-1-00		Mezinárodní mistrovská soutěž v ARDF		AVZO ČR Doubravka				TP		o.s.		20/05/09		14,999.95 €		12,043.65 €		12,043.65 €		2,956.30 €		2,956.30 €

		EEL-0011-CZ-1-00		Mezinárodní soutěž ve střeleckých dovednostech …		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		12,843.01 €		12,843.01 €		2,156.99 €		2,156.99 €

		EEL-0012-CZ-1-00		Hry bez hranic - Setkáváním mládeže z česko-saského příhraničí k prohlubování vzájemného porozumění		Město Bílina				TP		město		20/05/09		15,000.00 €		13,168.37 €		13,168.37 €		1,831.63 €		1,831.63 €

		EEL-0014-CZ-1-00		Spolupráce dobrovolných hasičů		MAS Labské skály				DC		MAS		20/05/09		6,858.00 €		6,331.50 €		6,331.50 €		526.50 €		526.50 €

		EEL-0016-D-2-00		Působení otevření hranic na města a obce Euroregionu Elbe/Labe				UJEP		UL		školské zařízení		20/02/09		5,057.50 €		619.33 €		619.33 €		4,438.17 €		4,438.17 €		společné financování

		EEL-0017-CZ-1-00		Česko-německé pohraničí jako společný životní prostor (inventarizace přeshraničních akademických projektů v EEL)		UJEP Geo				UL		školské zařízení		20/05/09		9,732.50 €		9,701.42 €		9,701.42 €		31.08 €		31.08 €

		EEL-0018-CZ-1-00		Poznávání společné historie Krušnohoří		UJEP FF				UL		školské zařízení		20/05/09		1,320.00 €		1,005.83 €		1,005.83 €		314.17 €		314.17 €

		EEL-0019-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí 2009		Město Dubí				TP		město		20/05/09		10,500.00 €		6,943.71 €		6,943.71 €		3,556.29 €		3,556.29 €

		EEL-0023-CZ-1-00		10. ročník Mezinárodního hudebního festivalu		Město Česká Kamenice				DC		město		20/02/09		15,000.00 €		13,600.29 €		13,600.29 €		1,399.71 €		1,399.71 €

		EEL-0025-CZ-1-00		Setkání rodáků města Dubí		Město Dubí				TP		město		19/06/09		7,280.00 €		4,138.16 €		4,138.16 €		3,141.84 €		3,141.84 €

		EEL-0026-CZ-1-00		Česko-německá výstava a workshopy "Výtvarné umění v životě duševně nemocných aneb Kreslím tak rychle jak dokážu"		FOKUS Ústí nad Labem O.S.				UL		o.s.		19/06/09		12,560.00 €		12,389.55 €		12,389.55 €		170.45 €		170.45 €

		EEL-0027-CZ-1-00		Animovaná pohádka Labská královna		UFFO o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,715.63 €		14,715.63 €		284.37 €		284.37 €

		EEL-0028-CZ-1-00		Středoevropský den - Česko-saská veřejná konference v UL		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		19/06/09		5,669.50 €		5,252.00 €		5,252.00 €		417.50 €		417.50 €

		EEL-0029-CZ-1-00		Parkmaraton 2009		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		19/06/09		10,675.87 €		10,583.97 €		10,583.97 €		91.90 €		91.90 €

		EEL-0030-CZ-2-00		Česko-saské keramické dny		Občanské sdružení Jurta				DC		o.s.		20/02/09		15,700.00 €		13,342.43 €		13,342.43 €		2,357.57 €		2,357.57 €		společné financování

		EEL-0031-D-2-02		Vzdělávání a setkávání německých a českých rodin				Mateřské centrum Ulita		DC		o.s.		19/06/09		6,161.00 €		2,863.25 €		2,863.25 €		3,297.75 €		3,297.75 €		společné financování

		EEL-0037-D-2-00		Průvodce obnovitelných energií v EEL - Biomasa a Geothermálie				CZ Biom -České sdružení pro biomasu		Praha		o.s.		27/10/09		13,940.00 €		0.00 €		0.00 €		13,940.00 €		13,940.00 €		společné financování - vypovězena smlouva (pův.dotace 13.940,00)

		EEL-0038-D-2-00		Ověření možnosti pro přeshraniční projektové vzdělávání malířů a lakýrníků				Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace		TP		školské zařízení		27/10/09		8,522.00 €		5,140.37 €		5,140.37 €		3,381.63 €		3,381.63 €		společné financování

		EEL-0040-CZ-1-00		Euroregion Elbe/Labe Cup - turnaj kadetů ve stolním tenise		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		19/06/09		14,755.36 €		13,460.25 €		13,460.25 €		1,295.11 €		1,295.11 €

		EEL-0041-CZ-1-00		Krajina Euroregionu Elbe/Labe v hledáčku mladých fotografů		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/06/09		15,000.00 €		14,995.85 €		14,995.85 €		4.15 €		4.15 €

		EEL-0044-CZ-1-00		Bad Schandau - letní hry mládeže		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		19/06/09		14,970.20 €		11,675.53 €		11,675.53 €		3,294.67 €		3,294.67 €

		EEL-0045-CZ-1-00		Pracovní setkání zástupců partnerských měst Lovosice - Coswig		Město Lovosice				LT		město		04/09/09		12,831.00 €		12,344.07 €		12,344.07 €		486.93 €		486.93 €

		EEL-0046-CZ-2-00		Člověk na hranici		o.s.Slunečnice				DC		o.s.		04/09/09		6,101.10 €		5,789.69 €		5,789.69 €		311.41 €		311.41 €		společné financování

		EEL-0049-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2009		Město Terezín				LT		město		04/09/09		15,000.00 €		12,146.11 €		12,146.11 €		2,853.89 €		2,853.89 €

		EEL-0053-D-2-00		Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek          mladistvých v Německu a České republice				Obchodní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,Ústí n.Labem		UL		školské zařízení		19/02/10		9,565.00 €		4,423.07 €		4,423.07 €		5,141.93 €		5,141.93 €		společné financování

		EEL-0055-D-2-00		2hlas				Město Dolní Poustevna		DC		město		19/02/10		4,943.00 €		3,983.65 €		3,983.65 €		959.35 €		959.35 €		společné financování

		EEL-0057-D-2-00		Umělec v (kulturní) společnosti Artists in the Art-Society		UJEP				UL		školské zařízení		19/02/10		8,196.73 €		€ 5,559.94		5,559.94 €		2,636.79 €		2,636.79 €		společné financování

		EEL-0061-CZ-2-00		ALBISOL - Orientační běh v Euroregionu Labe, dvoudenní, otevřený, mezinárodní, sportovní mítink		Sportovní klub Děčín - Klub orientačního běhu				DC		o.s.		27/10/09		8,184.00 €		7,464.32 €		7,464.32 €		719.68 €		719.68 €		společné financování

		EEL-0062-CZ-1-00		Předměty vyprávějí: Česko-německá historie		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		27/10/09		5,329.50 €		3,902.27 €		3,902.27 €		1,427.23 €		1,427.23 €

		EEL-0063-CZ-1-00		Česko-německý symfonický orchestr		Benda Arts o.s.				UL		o.s.		27/10/09		12,325.00 €		9,226.28 €		9,226.28 €		3,098.72 €		3,098.72 €

		EEL-0064-CZ-1-00		Poznejme se - povídejme si		MAS Labské skály				DC		MAS		27/10/09		5,916.00 €		3,828.54 €		3,828.54 €		2,087.46 €		2,087.46 €

		EEL-0066-CZ-2-00		Sportem a spoluprací k přátelství		Město Lovosice				LT		město		19/02/10		6,460.00 €		6,460.00 €		6,460.00 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0067-CZ-1-00		"Průmysl live"		UJEP, FSE				UL		školské zařízení		19/02/10		4,515.00 €		3,926.79 €		3,926.79 €		588.21 €		588.21 €

		EEL-0080-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice, Ústí nad Labem, Bad Schandau 2010		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace města		19/02/10		15,000.00 €		13,375.18 €		13,375.18 €		1,624.82 €		1,624.82 €

		EEL-0081-CZ-1-00		Mistrovství floristů "Děčínská kotva" - unikátní příležitost rozvoje odborných kompetic		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		19/02/10		12,850.00 €		12,849.52 €		12,849.52 €		0.48 €		0.48 €

		EEL-0082-CZ-1-00		Kulturní a sportovní přehledy Euroregionu Elbe/Labe		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		19/02/10		15,000.00 €		14,747.27 €		14,747.27 €		252.73 €		252.73 €

		EEL-0083-CZ-1-00		Josefínské slavnosti Terezín 2010		Město Terezín				LT		město		21/05/10		15,000.00 €		€ 12,026.02		12,026.02 €		2,973.98 €		2,973.98 €

		EEL-0084-CZ-1-01		Závod míru juniorů - Terezín 2010		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		21/05/10		15,000.00 €		14,999.40 €		14,999.40 €		0.60 €		0.60 €

		EEL-0085-CZ-1-00		Poznáváme region sousedů		Křesťanská základní škola Nativity				DC		školské zařízení		21/05/10		11,169.00 €		10,838.06 €		10,838.06 €		330.94 €		330.94 €

		EEL-0086-CZ-2-00		HUDY Boulder Cups 2010		Sdružení Dolní Žleb company o.s.				UL		o.s.		18/06/10		9,665.20 €		9,665.19 €		9,665.19 €		0.01 €		0.01 €		společné financování

		EEL-0087-CZ-1-00		Sportovní hry města Dubí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		13,360.00 €		10,429.74 €		10,429.74 €		2,930.26 €		2,930.26 €

		EEL-0088-CZ-1-00		Ježíšek nebo Weihnachtsmann? - vlastivědné putování tradicemi česko-německého pohraničí		Město Dubí				TP		město		21/05/10		12,750.00 €		0.00 €		0.00 €		12,750.00 €		12,750.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 12.750,00)

		EEL-0091-D-2-00		Kulturní most muzeum - přeshraniční mobilita v Euroregionu Elbe/ Labe				Collegium Bohemicum o.p.s.		UL		o.p.s.		15/04/11		4,131.00 €		249.22 €		249.22 €		3,881.78 €		3,881.78 €		společné financování

		EEL-0092-D-2-00		FOTOKONTAKT - Turistické uplatnění česko-saského pohraničí na trhu z pohledu studentů a žáků odborné školy				Občanské sdružení EDUM		DC		o.s.		18/06/10		6,232.20 €		5,660.29 €		5,660.29 €		571.91 €		571.91 €		společné financování

		EEL-0093-D-2-00		Průvodce sasko-českým Krušnohořím				Euroregion Labe		UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		1,817.14 €		1,817.13 €		1,817.13 €		0.01 €		0.01 €		společné financování

		EEL-0096-D-2-00		Protipovodňová ochrana v citlivých sídelních oblastech EEL				Město Ústí nad Labem		UL		město		03/09/10		5,890.50 €		2,860.92 €		2,860.92 €		3,029.58 €		3,029.58 €		společné financování

		EEL-0098-D-2-00		Komu Labe prospívá				Gymnázium, SOŠ a SOU o.p.s.		LT		o.p.s.		03/09/10		2,850.90 €		1,396.38 €		1,396.38 €		1,454.52 €		1,454.52 €		společné financování

		EEL-0102-CZ-1-00		Labská stezka bez hranic		Partnerství o.p.s.				Brno		o.p.s.		21/05/10		14,660.00 €		13,822.77 €		13,822.77 €		837.23 €		837.23 €

		EEL-0103-CZ-1-00		Setkání mládeže 2010 - Městský park Krásná Lípa		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		21/05/10		15,000.00 €		14,984.70 €		14,984.70 €		15.30 €		15.30 €

		EEL-0104-CZ-1-00		Parkmaraton 2010		Agentura pro Lípu o.s.				DC		o.s.		18/06/10		13,108.00 €		0.00 €		0.00 €		13,108.00 €		13,108.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 13.108,00 Euro)

		EEL-0105-CZ-1-00		Oslavy "Dne koně 2010"		o.s "Zababeč"				LT		o.s.		18/06/10		2,756.55 €		1,806.62 €		1,806.62 €		949.93 €		949.93 €

		EEL-0106-CZ-1-00		Prázdniny v Sasku za poznáním a komunikací		Kontakt 97 o.s.				UL		o.s.		18/06/10		13,808.86 €		12,586.04 €		12,586.04 €		1,222.82 €		1,222.82 €

		EEL-0107-CZ-1-00		Workshop "Přeshraniční zdravotnická záchranná služba"		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		18/06/10		3,689.00 €		2,996.65 €		2,996.65 €		692.35 €		692.35 €

		EEL-0108-CZ-1-00		Společné česko-německé muzicírování při příležitosti 50. výročí Základní umělecké školy v Dubí		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		03/09/10		3,993.30 €		3,686.74 €		3,686.74 €		306.56 €		306.56 €

		EEL-0109-CZ-1-00		Objevovat česko-německou historii na muzejních exponátech		Collegium Bohemicum o.p.s.				UL		o.p.s.		03/09/10		3,527.00 €		0.00 €		0.00 €		3,527.00 €		3,527.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 3.527,00)

		EEL-0110-D-2-00		Německo-české mistrovství v lyžařském orientačním běhu 2011				Krušnohorský rogainingový klub		Litvínov		o.s.		27/10/10		7,140.00 €		5,270.87 €		5,270.87 €		1,869.13 €		1,869.13 €		společné financování

		EEL-0111-D-2-00		Společně plánovat a utvářet městskou zeleň				UJEP		UL		školské zařízení		27/10/10		6,815.30 €		5,034.36 €		5,034.36 €		1,780.94 €		1,780.94 €		společné financování

		EEL-0112-D-2-00		Setkání dětí a mládeže Budyně – Hohnstein				Budyně nad Ohří		LT		město		27/10/10		1,938.00 €		1,185.08 €		1,185.08 €		752.92 €		752.92 €		společné financování

		EEL-0120-CZ-2-00		Trasy netušených krás		Město Ústí nad Labem				UL		město		03/09/10		13,578.75 €		13,578.75 €		13,578.75 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		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		Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace				TP		příspěvková organizace		27/10/10		7,777.00 €		7,617.98 €		7,617.98 €		159.02 €		159.02 €

		EEL-0124-CZ-1-00		Paliativní péče o klienty s demencí – zpět k lidskosti		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		18/02/11		10,133.31 €		9,150.59 €		9,150.59 €		982.72 €		982.72 €

		EEL-0125-CZ-2-00		Analýza inovačního potenciálu na území EEL (přípravný projekt)		UJEP				UL		školské zařízení		18/02/11		5,394.95 €		5,080.53 €		5,080.53 €		314.42 €		314.42 €		společné financování

		EEL-0127-CZ-1-00		Poznávání ústeckého regionu očima dětí.		Město Lovosice				LT		město		18/02/11		6,369.90 €		5,864.06 €		5,864.06 €		505.84 €		505.84 €

		EEL-0129-CZ-1-00		Bezbariérová hřiště v přírodním stylu v Česko-Saském příhraničí – jak na to?		Agentura Osmý den o.s.				UL		o.s.		18/02/11		13,492.58 €		12,830.25 €		12,830.25 €		662.33 €		662.33 €

		EEL-0131-D-2-00		Voda bez hranic				Gymnázium Teplice		TP		školské zařízení		18/02/11		7,562.20 €		7,278.08 €		7,278.08 €		284.12 €		284.12 €		společné financování

		EEL-0135-D-2-00		euroraceday Děčín-Dresden 2011 limited - Cyklistické závody pro každého				Cyklistický klub Slavoj Terezín		LT		o.s.		17/06/11		7,500.00 €		7,500.00 €		7,500.00 €		0.00 €		0.00 €		společné financování

		EEL-0140-CZ-1-00		Mezinárodní dívčí velikonoční turnaj 2011		TJ Slovan Litoměřice				LT		o.s.		18/02/11		4,611.28 €		4,514.88 €		4,514.88 €		96.40 €		96.40 €

		EEL-0141-CZ-1-00		Setkání českých a německých dětských hudebních souborů na přehlídce Budyňský krokodýl 2011		Nadace - Historické a kulturní dědictví regionu města Budyně nad Ohří				LT		nadace		18/02/11		8,908.00 €		8,369.89 €		8,369.89 €		538.11 €		538.11 €

		EEL-0142-CZ-2-00		Koncepce partnerského muzea Bílina - Dippoldiswalde		Kulturní centrum Kaskáda v Bílině, příspěvková organizace				TP		příspěvková organizace		15/04/11		12,772.13 €		6,229.85 €		6,229.85 €		6,542.28 €		6,542.28 €		společné financování

		EEL-0143-CZ-1-00		Kalendář kulturních a sportovních akcí v Euroregionu Elbe/Labe (EEL)		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		15/04/11		15,000.00 €		14,571.28 €		14,571.28 €		428.72 €		428.72 €

		EEL-0144-CZ-2-00		Závod míru juniorů - Terezín 2011		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		15/04/11		15,000.00 €		14,945.40 €		14,945.40 €		54.60 €		54.60 €		společné financování

		EEL-0145-CZ-1-00		Přeshraniční sportovní dny bez hranic		Město Dubí				TP		město		15/04/11		7,018.45 €		€ 5,853.34		5,853.34 €		1,165.11 €		1,165.11 €

		EEL-0146-CZ-1-00		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		15/04/11		15,000.00 €		€ 14,604.74		14,604.74 €		395.26 €		395.26 €

		EEL-0147-CZ-1-00		Umění bez hranic		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		školské zařízení		15/04/11		9,743.00 €		7,005.81 €		7,005.81 €		2,737.19 €		2,737.19 €

		EEL-0148-CZ-1-00		Cesty za poznáním		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		15/04/11		6,947.00 €		6,656.18 €		6,656.18 €		290.82 €		290.82 €

		EEL-0149-CZ-2-00		Ukážu ti svoje město – mladí lidé provádí svými městy mladé“		Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.				LT		o.p.s.		17/06/11		8,933.50 €		7,981.26 €		7,981.26 €		952.24 €		952.24 €		společné financování

		EEL-0160-CZ-1-00		Josefínské slavnosti 2011		Město Terezín				LT		město		17/06/11		14,149.78 €		6,514.62 €		6,514.62 €		7,635.16 €		7,635.16 €

		EEL-0161-CZ-2-00		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků		Město Lovosice				LT		město		17/06/11		3,952.50 €		3,668.85 €		3,668.85 €		283.65 €		283.65 €		společné financování

		EEL-0162-CZ-1-00		Přeshraniční fotbalový turnaj Budyně nad Ohří - Hohnstein		Tělovýchovná jednota Viktorie Budyně nad Ohří				LT		zájmové sdružení právnických osob		17/06/11		5,321.00 €		0.00 €		0.00 €		5,321.00 €		5,321.00 €		projekt stažen žadatelem (pův. dotace 5.321,00)

		EEL-0163-CZ-2-00		Žijeme u stejné řeky		o.s.Slunečnice				DC		o.s.		02/09/11		6,946.20 €		5,936.43 €		5,936.43 €		1,009.77 €		1,009.77 €		společné financování

		EEL-0164-CZ-1-00		Reminiscenční terapie		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		02/09/11		6,409.85 €		5,504.34 €		5,504.34 €		905.51 €		905.51 €

		EEL-0165-CZ-2-00		13. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí		Město Dolní Poustevna				DC		město		02/09/11		7,342.30 €		5,285.09 €		5,285.09 €		2,057.21 €		2,057.21 €		společné financování

		EEL-0166-CZ-1		Otevřená náruč		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		příspěvková organizace		09/03/12		11,538.00 €		10,437.13 €				1,100.87 €

		EEL-0167-CZ-1		Přátelé		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		09/03/12		4,876.45 €		4,112.18 €				764.27 €

		EEL-0168-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP II.		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		09/03/12		11,131.68 €		11,131.68 €		11,131.68 €		0.00 €		0.00 €

		EEL-0169-CZ-1		Děčínský zámek v květech		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		09/03/12		14,450.00 €		14,322.25 €		14,322.25 €		127.75 €		127.75 €

		EEL-0171-D-2-00		Čeští a němečtí mladiství vybudují na pozemku "Minifarmy" nové hrací elementy pro děti		občanské sdružení Minifarma				TP		o.s.		04/11/11		4,271.00 €		2,999.57 €		2,999.57 €		1,271.43 €		1,271.43 €		společné financování

		EEL-0179-D-2-00		Seminář v rámci dalšího vzdělávání "Regionální management a poradenství v Euroregionu Elbe-Labe"				Vysoká škola finanční a správní o.p.s.		Most		o.p.s.		27/04/12		6,706.50 €		6,078.93 €				627.57 €				společné financování

		EEL-0180-CZ-1		20 let spolu - výchova bez násili na dětech		Dobrovolnické centrum, o.s.				UL		o.s.		09/03/12		13,473.77 €		13,246.47 €				227.30 €

		EEL-0181-CZ-1		Česko-německá slavnost "Hraniční buk"		Město Dubí				TP		město		09/03/12		6,065.26 €		5,614.45 €		5,614.45 €		450.81 €		450.81 €

		EEL-0182-CZ-2		Rodiny na cestě - bez hranic		Mozaika o.s.				LT		o.s.		09/03/12		12,501.00 €		9,193.57 €				3,307.43 €				společné financování

		EEL-0183-CZ-1		Lipovský jarmark a řemeslné trhy v krajině podstávkových domů		obec Lipová				DC		město		09/03/12		8,729.75 €		8,270.18 €		8,270.18 €		459.57 €		459.57 €

		EEL-0184-CZ-1		Hudba nezná hranic		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		09/03/12		2,141.06 €		1,913.07 €		1,913.07 €		227.99 €		227.99 €

		EEL-0185-CZ-1		Před kostelem za kostelem….aneb společné malování kostela Panny Marie v Dubí		ZUŠ Dubí				TP		školské zařízení		09/03/12		2,112.28 €		2,051.70 €		2,051.70 €		60.58 €		60.58 €

		EEL-0186-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		27/04/12		15,000.00 €		15,000.00 €		15,000.00 €		0.00 €		0.00 €

		EEL-0187-CZ-2		Společně plánovat a utvářet městskou zeleň II		UJEP				UL		školské zařízení		27/04/12		11,722.78 €										společné financování

		EEL-0188-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2012		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		27/04/12		15,000.00 €		14,561.13 €		14,561.13 €		438.87 €		438.87 €		společné financování

		EEL-0189-CZ-1-02		Setkání mládeže 2012 - Kreativní video		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		15/06/12		15,000.00 €		14,688.98 €		14,688.98 €		311.02 €		311.02 €

		EEL-0190-D-2-00		Poznáváme sousedy				Gymnázium Teplice		TP		školské zařízení		09/03/12		7,062.19 €		6,820.72 €		6,820.72 €		241.47 €		241.47 €		společné financování

		EEL-0196-D-2-00		Olejnatá biopaliva - regionální cyklus v zemědělství				Zelený kruh		Praha		o.s.		27/04/12		3,934.36 €		3,934.36 €				0.00 €				společné financování

		EEL-0200-CZ-1		Kulturní a sportovní přehledy Euroregionu Elbe/Labe		RINUK - Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje o.s.				UL		o.s.		27/04/12		14,237.32 €

		EEL-0201-CZ-1		Mezinárodní Česko-saská konference: "Minulost a perspektivy spolupráce v EEL"		Euroregion Labe				UL		dobr.svazek obcí		27/04/12		11,815.00 €		3,737.84 €		3,737.84 €		8,077.16 €		8,077.16 €

		EEL-0203-CZ-1		Seminář Return to work		Výzkumný ústav balneologický Mšené-lázně				LT		veřejná výzkumná instituce		15/06/12		13,090.00 €		0.00 €		0.00 €		13,090.00 €		13,090.00 €

		EEL-0204-CZ-2		HOCKEY-UNITED.EU 2012/2013		Město Dolní Poustevna				DC		město		15/06/12		6,182.00 €										společné financování

		EEL-0205-CZ-1		Zpíváme společně		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		21/09/12		4,551.75 €

		EEL-0206-CZ-1		Spolupráce a partnerství bez hranic		Město Lovosice				LT		město		21/09/12		5,729.00 €

		EEL-0207-CZ-1		Dokument České Thermopyly		UFFO o.s.				UL		o.s.		21/09/12		14,807.00 €

		EEL-0208-CZ-1		Josefínské slavnosti Terezín 2012		Město Terezín				LT		město		21/09/12		15,000.00 €		10,103.19 €				4,896.81 €

		EEL-0209-CZ-1		Floristika čtyřmi smysly		SŠ zahradnická a zemědělská E.A. Komerse Děčín-Libverda				DC		školské zařízení		30/11/12		15,000.00 €		14,296.11 €				703.89 €

		EEL-0220-CZ-1		Dopravně turistický navigační systém		Statutární město Děčín				DC		město		30/11/12		15,000.00 €

		EEL-0221-CZ-1		Materiály pro snadnou orientaci návštěvníků města		Statutární město Děčín				DC		město		30/11/12		15,000.00 €

		EEL-0222-CZ-1		Kramle, fetival spojených světů		Slunečnice o.s.				DC		o.s.		08/03/13		14,280.00 €

		EEL-0223-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		08/03/13		15,000.00 €

		EEL-0224-CZ-1		Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku		České Švýcarsko o.p.s.				DC		o.p.s.		08/03/13		9,767.35 €										společné financování

		EEL-0225-CZ-2		Rodiny na cestě - bez hranic II		Mozaika o.s.				LT		o.s.		08/03/13		7,611.00 €										společné financování

		EEL-0226-CZ-1		ZOO v novém		Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna p.o.				DC		příspěvková organizace		28/06/13		8,858.00 €

		EEL-0227-CZ-1		Spolupráce		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		08/03/13		6,976.00 €

		EEL-0228-CZ-1		Náš svět		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		příspěvková organizace		08/03/13		13,702.00 €

		EEL-0229-CZ-1		Známe se odmalička – česko-německá spolupráce předškolních zařízení		Mateřská škola Jurta				DC		školské zařízení		08/03/13		14,507.80 €

		EEL-0230-D-2-00		Horem dolem Českosaským Švýcarskem				Pétanque Club Pastis Janov		DC		o.s.		15/06/12		7,553.10 €		5,397.42 €				2,155.68 €				společné financování

		EEL-0233-D-2-00		14. Mezinárodní loutkový festival                                            Dolní Poustevna - Drážďany				Město Dolní Poustevna		DC		město		15/06/12		6,901.15 €		4,203.26 €				2,697.89 €				společné financování

		EEL-0234-D-2-00		Fotosoutěž "10 let od povodní na Labi"				Město Děčín		DC		město		15/06/12		4,100.83 €		3,222.01 €				878.82 €				společné financování

		EEL-0238-D-2-00		Spolupráce v oblasti cestovního ruchu v regionu Mikulášovice Sebnitz – Hinterhermsdorf				Město Mikulášovice		DC		město		30/11/12		3,867.50 €										společné financování

		EEL-0239-D-2-00		Přeshraniční orientační běh				TJ Lokomotiva Teplice, o.s.		TP		o.s.		08/03/13		5,458.24 €		5,317.07 €				141.17 €				společné financování

		EEL-0240-CZ-1		Hry bez hranic – po čtyřech letech opět společně v Bílině		Město Bílina				TP		město		08/03/13		15,000.00 €

		EEL-0241-CZ-1		Navázání vzájemné komunikace dětí z příhraniční oblasti a aplikace pricipů Montessori pedagogiky		Montessori centrum Děčín, o.s.				DC		o.s.		26/04/13		12,580.00 €

		EEL-0242-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP III		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		26/04/13		12,309.96 €		12,212.83 €				97.13 €

		EEL-0243-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2013		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		26/04/13		15,000.00 €		14,525.82 €				474.18 €

		EEL-0244-CZ-1		Přeshraniční sportovní dny 2013		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		7,370.00 €

		EEL-0245-CZ-1		Překonej své hranice – společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		4,365.00 €

		EEL-0246-CZ-1		Noc kostelů 2013		Město Dubí				TP		město		28/06/13		1,863.20 €		1,409.76 €				453.44 €

		EEL-0247-CZ-1		Společné soustředění SDH Chabařovice a THW Pirna		SDH Chabařovice				UL		o.s.		28/06/13		3,742.55 €

		EEL-0248-CZ-1		DOBROVOLNICTVÍ bez hranice		Dobrovolnické centrum, o.s.				UL		o.s.		28/06/13		9,143.00 €

		EEL-0249-CZ-1		Poznávám sebe, poznávám tebe.		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		28/06/13		4,958.90 €

		EEL-0253-D-2-00		Přírodní zajímavosti Českosaského Švýcarska				České Švýcarsko o.p.s.		DC		o.p.s.		08/03/13		11,444.40 €										společné financování

		EEL-0260-CZ-1		Péče o přírodu pomáhá poznávat a učit se navzájem		Arnika – program ochrany přírody				Praha		o.s.		28/06/13		14,400.00 €

		EEL-0261-CZ-2		E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle		Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.				LT		o.p.s.		28/06/13		9,642.40 €										společné financování

		EEL-0262-CZ-1		Přehledy sportovních a kulturních akcí Euroregionu Elbe/Labe		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		28/06/13		15,000.00 €

		EEL-0263-CZ-2		„Naše společná minulost a budoucnost“		Obec Chotiněves				LT		město		28/06/13		8,838.30 €										společné financování

		EEL-0264-CZ-1		Česko-saské přátelství bez bariéry věku		obec Bystřany				TP		město		28/06/13		12,278.25 €

		EEL-0265-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP IV.		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		20/09/13		11,523.74 €

		EEL-0266-CZ-2		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků 2		Město Lovosice				LT		město		20/09/13		5,227.50 €										společné financování

		EEL-0267-CZ-2		HOCKEY-UNITED.EU 2013/2014		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		6,631.70 €										společné financování

		EEL-0268-CZ-1		Poznej svou historii v regionu – aneb jak plynul čas		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		9,489.40 €

		EEL-0269-CZ-1		S medvědem přes hranice		Stars Varnsdorf				DC		o.s.		20/09/13		10,676.00 €

		EEL-0275-D-2-00		Implementace ECVET v německo-českém příhraničí				Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.		LT		o.p.s.		28/06/13		8,798.00 €										společné financování

		EEL-0276-D-2-00		EU-Radnight-Omnium v Euroregionu 2013				Cyklistický klub Slavoj Terezín		LT		o.s.		28/06/13		7,480.00 €										společné financování

		EEL-0284-CZ-1		Hospodářský vývoj a pracovní trh v Euroregionu Elbe/Labe – perspektivy a strategie		Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje				UL		hospodářská komora		20/09/13		12,297.80 €

		EEL-0285-CZ-1		Josefínské slavnosti 2013		Město Terezín				LT		město		20/09/13		15,000.00 €

		EEL-0286-CZ-2		Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe		Město Litoměřice				LT		město		20/09/13		8,641.85 €

		EEL-0287-CZ-1		Cyklostezka Ploučnice		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		8,943.70 €

		EEL-0288-CZ-1		Aktivní senioři		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		4,124.20 €

		EEL-0289-CZ-1		Dobrovolní hasiči		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		2,948.65 €

		EEL-0290-D-2-00		Regionální identity a regionální aktéři v Sasku a Česku ve srovnání se středovýchodní Evropou				UJEP		UL		školské zařízení		20/09/13		5,669.50 €										společné financování

		EEL-0300-CZ-1		Vzdělávání		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		školské zařízení		22/11/13		4,791.45 €

		EEL-0301-CZ-1		Jak šel čas – online		Město Dolní Poustevna				DC		město		22/11/13		5,594.99 €

		EEL-0302-CZ-1		Vítáme léto!		Město Jílové				DC		město		22/11/13		4,957.26 €

		EEL-0303-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2014		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		22/11/13		5,619.99 €										společné financování

		EEL-0305-CZ-1		Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme		Město Bílina				TP		město		22/11/13		5,303.89 €

		EEL-0308-CZ-1		„Pádluj, co ti síly stačí“, společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		22/11/13		7,010.00 €

		EEL-0320-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		22/11/13		7,310.00 €

		EEL-0321-CZ-1		„Přátelství bez hranic, přátelství bez generačních rozdílů“		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		22/11/13		7,463.00 €

																plánované čerpání CZ		předáno na CRR/SAB		skutečně vyplaceno žadatelům		předběžně ušetřeno		skutečně ušetřeno

		Celkem														1,545,361.64 €		831,169.72 €		746,945.09 €		203,495.60 €		186,135.07 €

		Podle okresů		počet projektů		plánované čerpání				Vícenásobní žadatelé / proj. partneři

		okres Ústí n.L.		44		441,412.97 €				žadatel				celkem projektů		plánované čerpání

		okres Děčín		51		484,658.35 €				EL				4		29,221.14 €

		okres Teplice		31		250,352.21 €				Město Dubí				7		58,836.92 €

		okres Litoměřice		33		308,157.25 €				Město Terezín				5		74,149.78 €

		ostatní		6		60,780.86 €				Collegium Bohemicum o.p.s.				4		18,657.00 €

		Celkem		165		1,545,361.64 €				Město Bílina				4		50,303.89 €

										ZŠ Dubí 1				3		18,745.00 €

										Kontakt 97 o.s.				2		28,779.06 €

		Podle charakteru		počet projektů		plánované čerpání				RINUK o.s.				7		104,237.32 €

		EL		4		29,221.14 €				Agentura pro Lípu o.s.				2		23,783.87 €

		obce a města		49		430,414.31 €				MAS Labské skály				2		12,774.00 €

		o.s.		53		585,762.86 €				UJEP				9		58,424.26 €

		o.p.s.		12		91,460.05 €				Město Lovosice				6		40,569.90 €

		MAS		2		12,774.00 €				Cyklistický klub Slavoj Terezín o.s.				6		73,099.99 €

		školská zařízení		26		200,638.54 €

		příspěvkové organ.		15		155,473.94 €				DKK Č. Kamenice				5		67,310.00 €

		nadace		1		8,908.00 €				o.s.Slunečnice				3		27,480.20 €

		ostatní		3		30,708.80 €				Domov důchodců Bystřany				5		33,516.81 €

		Celkem		165		1,545,361.64 €				Město Benešov n.Pl.				6		34,816.00 €

										ZŠ Benešov n.Pl.				4		39,774.45 €

										ZUŠ Dubí				3		8,246.64 €

		typy projektů		počet projektů		plánované čerpání				TJ Slavoj Severotuk				3		37,410.78 €

		všechny projekty		165		1,545,361.64 €				Gymnázium Teplice				2		14,624.39 €

		jednostranně fin.české projekty		110		1,134,830.64 €				SŠ zahr. a zem. Libverda				3		42,300.00 €

		projekty s českým LP a německým partnerem		24		216,295.46 €				Město Dolní Poustevna				6		42,141.54 €

		projekty s německým LP a českým partnerem		31		194,235.54 €				Město Děčín				2		30,000.00 €

										České Švýcarsko o.p.s.				2		21,211.75 €

										Mozaika o.s.				2		20,112.00 €

										Dobrovol.centrum o.s.				2		22,616.77 €

										Soukromá podřipská... o.p.s.				3		27,373.90 €

		Jednorázoví žadatelé – obce a města

		okres		žadatel		plánované čerpání		skutečné čerpání

		okres Ústí n.L.		Chabařovice		6,832.30 €		5,897.30 €

		okres Děčín		Česká Kamenice		15,000.00 €		13,600.29 €

				Obec Lipová		8,729.75 €		8,270.18 €

				Mikulášovice		3,867.50 €		projekt běží

		okres Teplice		Obec Bystřany		12,278.25 €		projekt běží

		okres Litoměřice		Budyně nad Ohří		1,938.00 €		1,185.08 €

				Obec Chotiněves		8,838.30 €		projekt běží

				Litoměřice		8,641.85 €		projekt běží





seznam projektů 2013

		EEL-0222-CZ-1		Kramle, fetival spojených světů		Slunečnice o.s.				DC		o.s.		08/03/13		14,280.00 €

		EEL-0223-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		08/03/13		15,000.00 €

		EEL-0224-CZ-1		Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku		České Švýcarsko o.p.s.				DC		o.p.s.		08/03/13		9,767.35 €										společné financování

		EEL-0226-CZ-1		ZOO v novém		Zoologická zahrada Děčín-Pastýřská stěna p.o.				DC		příspěvková organizace		28/06/13		8,858.00 €										společné financování

		EEL-0227-CZ-1		Spolupráce		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		08/03/13		6,976.00 €

		EEL-0228-CZ-1		Náš svět		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		příspěvková organizace		08/03/13		13,702.00 €

		EEL-0229-CZ-1		Známe se odmalička – česko-německá spolupráce předškolních zařízení		Mateřská škola Jurta				DC		školské zařízení		08/03/13		14,507.80 €

		EEL-0241-CZ-1		Navázání vzájemné komunikace dětí z příhraniční oblasti a aplikace pricipů Montessori pedagogiky		Montessori centrum Děčín, o.s.				DC		o.s.		26/04/13		12,580.00 €

		EEL-0253-D-2-00		Přírodní zajímavosti Českosaského Švýcarska				České Švýcarsko o.p.s.		DC		o.p.s.		08/03/13		11,444.40 €						141.17 €				společné financování

		EEL-0267-CZ-2		HOCKEY-UNITED.EU 2013/2014		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		6,631.70 €

		EEL-0268-CZ-1		Poznej svou historii v regionu – aneb jak plynul čas		Město Dolní Poustevna				DC		město		20/09/13		9,489.40 €

		EEL-0269-CZ-1		S medvědem přes hranice		Stars Varnsdorf				DC		o.s.		20/09/13		10,676.00 €						97.13 €

		EEL-0287-CZ-1		Cyklostezka Ploučnice		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		8,943.70 €						474.18 €

		EEL-0288-CZ-1		Aktivní senioři		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		4,124.20 €

		EEL-0289-CZ-1		Dobrovolní hasiči		Město Benešov nad Ploučnicí				DC		město		22/11/13		2,948.65 €

		EEL-0300-CZ-1		Vzdělávání		Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace				DC		školské zařízení		22/11/13		4,791.45 €						453.44 €

		EEL-0301-CZ-1		Jak šel čas – online		Město Dolní Poustevna				DC		město		22/11/13		5,594.99 €

		EEL-0302-CZ-1		Vítáme léto!		Město Jílové				DC		město		22/11/13		4,957.26 €

		EEL-0320-CZ-1		Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau		Dům kultury a kino Česká Kamenice				DC		příspěvková organizace		22/11/13		7,310.00 €												172,582.90 €				172582.9		Děčín

		EEL-0225-CZ-2		Rodiny na cestě - bez hranic II		Mozaika o.s.				LT		o.s.		08/03/13		7,611.00 €										společné financování						91859.04		Litoměřice

		EEL-0243-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2013		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		26/04/13		15,000.00 €		14,525.82 €														14400		Jiné

		EEL-0261-CZ-2		E-učebnice – Ekonomika snadno a rychle		Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.				LT		o.p.s.		28/06/13		9,642.40 €										společné financování						71070.48		Teplice

		EEL-0263-CZ-2		„Naše společná minulost a budoucnost“		Obec Chotiněves				LT		město		28/06/13		8,838.30 €																69686.55		Ústí nad Labem

		EEL-0266-CZ-2		Výměna praktických zkušeností pracovníků samosprávních celků 2		Město Lovosice				LT		město		20/09/13		5,227.50 €										společné financování

		EEL-0275-D-2-00		Implementace ECVET v německo-českém příhraničí				Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.		LT		o.p.s.		28/06/13		8,798.00 €

		EEL-0276-D-2-00		EU-Radnight-Omnium v Euroregionu 2013				Cyklistický klub Slavoj Terezín		LT		o.s.		28/06/13		7,480.00 €

		EEL-0285-CZ-1		Josefínské slavnosti 2013		Město Terezín				LT		město		20/09/13		15,000.00 €										společné financování

		EEL-0286-CZ-2		Šance a rizika geotermální energie v Euroregionu Elbe-Labe		Město Litoměřice				LT		město		20/09/13		8,641.85 €										společné financování

		EEL-0303-CZ-2		Závod míru juniorů - Terezín 2014		Cyklistický klub Slavoj Terezín				LT		o.s.		22/11/13		5,619.99 €												91,859.04 €

		EEL-0260-CZ-1		Péče o přírodu pomáhá poznávat a učit se navzájem		Arnika – program ochrany přírody				Praha		o.s.		28/06/13		14,400.00 €												14,400.00 €		Jiné

		EEL-0239-D-2-00		Přeshraniční orientační běh				TJ Lokomotiva Teplice, o.s.		TP		o.s.		08/03/13		5,458.24 €		5,317.07 €								společné financování

		EEL-0240-CZ-1		Hry bez hranic – po čtyřech letech opět společně v Bílině		Město Bílina				TP		město		08/03/13		15,000.00 €										společné financování

		EEL-0244-CZ-1		Přeshraniční sportovní dny 2013		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		7,370.00 €

		EEL-0245-CZ-1		Překonej své hranice – společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		26/04/13		4,365.00 €

		EEL-0246-CZ-1		Noc kostelů 2013		Město Dubí				TP		město		28/06/13		1,863.20 €		1,409.76 €

		EEL-0249-CZ-1		Poznávám sebe, poznávám tebe.		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		28/06/13		4,958.90 €

		EEL-0264-CZ-1		Česko-saské přátelství bez bariéry věku		obec Bystřany				TP		město		28/06/13		12,278.25 €

		EEL-0305-CZ-1		Setkání partnerských měst – kraj, ve kterém žijeme		Město Bílina				TP		město		22/11/13		5,303.89 €

		EEL-0308-CZ-1		„Pádluj, co ti síly stačí“, společný pobyt žáků z Dubí a Bannewitz		ZŠ Dubí 1				TP		školské zařízení		22/11/13		7,010.00 €										společné financování

		EEL-0321-CZ-1		„Přátelství bez hranic, přátelství bez generačních rozdílů“		Domov důchodců Bystřany				TP		příspěvková organizace		22/11/13		7,463.00 €												71,070.48 €

		EEL-0242-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP III		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		26/04/13		12,309.96 €		12,212.83 €

		EEL-0247-CZ-1		Společné soustředění SDH Chabařovice a THW Pirna		SDH Chabařovice				UL		o.s.		28/06/13		3,742.55 €

		EEL-0248-CZ-1		DOBROVOLNICTVÍ bez hranice		Dobrovolnické centrum, o.s.				UL		o.s.		28/06/13		9,143.00 €										společné financování

		EEL-0262-CZ-1		Přehledy sportovních a kulturních akcí Euroregionu Elbe/Labe		o.s. Za rozvoj informovanosti návštěvníků Ústeckého kraje				UL		o.s.		28/06/13		15,000.00 €

		EEL-0265-CZ-1		EUROREGION ELBE/LABE CUP IV.		TJ Slavoj Severotuk Ústí n. L., o.s.				UL		o.s.		20/09/13		11,523.74 €

		EEL-0284-CZ-1		Hospodářský vývoj a pracovní trh v Euroregionu Elbe/Labe – perspektivy a strategie		Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje				UL		hospodářská komora		20/09/13		12,297.80 €

		EEL-0290-D-2-00		Regionální identity a regionální aktéři v Sasku a Česku ve srovnání se středovýchodní Evropou				UJEP		UL		školské zařízení		20/09/13		5,669.50 €												69,686.55 €

																419,598.97 €												419598.97
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XXIV. Sněm Euroregionu Labe 2014 



Výroční zpráva dobrovolného svazku obcí

Euroregion Labe za rok 2013


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 2012. 

Sídlo svazku obcí Euroregion Labe, kontakty:

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


tel.: 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 EL naplňoval  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 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 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 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)  XXIII. Sněm EL proběhl v roce 2013 v souladu s platnými stanovami EL jednou. Uskutečnil se dne 9.4.2013 na MmÚ v Ústí nad Labem. Sněm EL byl plně usnášeníschopný. 


Sněm EL na svém jednání schválil Výroční zprávu EL za rok 2012, Výroční zprávu Kontrolní komise za rok 2012, Plán činnosti EL na rok 2013, hospodaření EL za rok  2012, rozpočet EL na rok 2013 a dále také výši členského příspěvku EL na rok 2014 a to ve výši 2,50 na občana.


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

ad 2) Rada EL pracovala ve složení:

· předseda EL (zvolen do Rady EL na Sněmu dne 9. 4. 2013)
- náměstek primátora města Ústí nad Labem Pavel Boček (zvolen předsedou EL dne 14.5. 2013 Radou EL)

· první výkonný místopředseda EL (zvolen na zasedání Rady EL dne 20. 4.2011)
- starosta města Budyně nad Ohří Ing. Petr Medáček

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

· členové rady EL 
Jan Szántó - Litoměřice
Josef Horáček - Bílina
Ing. Petr Pípal - Dubí (starosta města Dubí, zvolen na zasedání Sněmu EL)
Karel Vrbický - Benešov nad Ploučnicí
Ing. Olga Hrebičková - Jílové 
Mgr. Jana Oubrechtová - Trmice
PaedDr. Martina Patrovská – Třebenice (odstoupila z Rady EL)
Zdeněk Kutina - Petrovice 


Ing. Miroslav Jemelka - starosta Dolní Poustevny

Činnost Rady EL:


Rada EL se sešla v roce 2013 celkem 4x a to dne  6.3., 14.5., 1.10., 10.12. (seznam usnesení viz. příloha č. 1 na konci zprávy). Všechna usnesení jsou také veřejně přístupná na naši internetových stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu.



Všichni členové Rady EL jsou zároveň členy společné česko-německé Rady Euroregionu Elbe/Labe (Rada EEL) ve smyslu §7 Rámcové dohody o zřízení euroregionu. Rada EEL se sešla dne dne 15.5.2013 v Drážďanech.



Předseda, oba místopředsedové a ředitel EL jsou členy Prezídia EEL. Prezídium EEL se v roce 2013 sešlo dne 9.12. v Drážďanech. Hlavním tématem zasedání byl stav přípravy nového plánovacího období 2014-2020 a pokračování projektu SFMP EEL. 

ad 3) Kontrolní komise EL (KK) 



Složení KK bylo zvoleno XXI. Sněmem EL. KK pracovala v roce 2013 v tomto složení:  předseda KK EL – Oto Neubauer zástupce za okres Ústí nad Labem, Ing. Hana Štejnarová starostka České Kamenice za okres Děčín, Mgr. Jiří Šiller místostarosta města Dubí za okres Teplice, za okres Litoměřice Vladimír Urban - starosta Roudnice nad Labem. 



Zasedání Kontrolní komise proběhlo v roce 2013 celkem 4x a to ve dnech 17.1., 21.3., 26.9., 9.12.



Kontrolní komise 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. 



Starosta Roudnice nad Labem ukončil k 31.12. 2013 svou činnost v KK v souvislosti s vystoupením města Roudnice z DSO EL. 


ad 6) Sekretariát EL 


Sekretariát EL tvořili v roce 2013 celkem 4 pracovníci: ředitel EL Mgr. Vladimír Lipský, asistentka Veronika Pečená, finanční manažerka SFMP Cíl 3 Mgr. Jana Rožánková a projektová manažerka Milada Heinzlová. 

ad 7) Smírčí komise EL

V roce 2013 nebylo nutné svolat Smírčí komisi EL, z tohoto důvodu nebyla komise ani vytvořena.


Hodnocení plnění předmětu činnosti EL za rok 2013

Tabulka plnění činností podle plánu schváleného Sněmem EL 2013 (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. Za EL jsou hlasujícími členy MV ředitel EL a Ing. Petr Medáček. 


V roce 2013 proběhla celkem čtyři zasedání MV - 12.3., 19.6., 25.9. a 4.12. 


Zástupce EL se účastnil všech zasedání. 





		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL

		Společný fond malých projektů Cíl 3 EEL (SFMP) zahájil již v roce 2009. Vedoucím partnerem projektu byla od začátku saská část EEL. Česká část Euroregion Labe (projektový partner) v projektu získala celkovou dotaci 1,5 mil. €. 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. 


V roce 2013 proběhlo celkem 5 zasedání Lokálního řídícího výboru EEL (LŘV) ve dnech 8.3.,  26.4., 28.6., 20.9., 22.11. 2013.

Celkem LŘV EEL v roce 2013 schválil  47 malých projektů českých žadatelů.  Projekty českých žadatelů získaly v roce 2013 celkovou dotaci ve výši 419 599 €. Přehled schválených projektů naleznete v tabulce v samostatné příloze č. 2 této zprávy. 



		Zajišťování  prezentace regionu 

- Kulturní a sportovní kalendář EEL, Katalog kulturních a sportovních zařízení EEL

- muzeální portál EEL

		Po celý rok 2013 probíhalo vydávání brožurky Kulturní a sportovní kalendář EEL. Brožura vycházela čtvrtletně a byla distribuována na obou stranách EEL. Zároveň na domovské stránce http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-a-sportovni-kalendar/ je 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 2013 fungoval projekt „Muzeální portál EEL“, který byl a je průběžně aktualizován. Vedoucím partnerem projektu je Hlavní zemské město Drážďany. EL má roli projektového partnera. Na portálu je prezentováno 23 institucí z území členů EL, viz. www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu . 





		Internetový portál EEL

		I v roce 2013 EL provozoval Internetový portál EEL, svoji domovskou stránku, který je k dispozici ve 3 jazykových mutacích. Stránky jsou spravovány pracovníky sekretariátu za pomoci redakčního softwaru Webjet. Během roku 2013 navštívilo stránky kolem 70 tisíc návštěvníků. Nejvíce návštěvníků bylo tradičně z Čech a Německa, dále také návštěvníci z USA, Francie či Španělska. 



		Kulturní pas EEL

		I v roce 2013 vyjednal EEL se saskými institucemi možnost slev pro české návštěvníky při návštěvě 69 institucí. V roce 2013 se prodalo 736 ks pasů (více informací o pasu viz. http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/aktuality/kulturni-pas). 
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Graf čerpání prostředků ze SFMP dle okresů - r. 2013

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, zachovávání 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.


1.1 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 2013:


		17.4., -

		OPS havárie a ochrana před katastrofami



		22.5., 9.10.

		OPS kultura, vzdělání a sport



		10.4., 30.10.

		OPS cestovní ruch



		-, 6.10.

		OPS ochrana životního prostředí



		15.5., -

		OPS regionální a hospodářský rozvoj



		-, 27.11.

		OPS doprava





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. V roce 2013 bylo požádáno o prodloužení statutu přidruženého člena.

Propagace činnosti EL

Informace o činnosti EL byly průběžně k dispozici na domovské stránce www.euroregion-elbe-labe.eu. Stránky byly po celý rok 2013 pravidelně aktualizovány.  


I v roce 2013 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, případně může být zaslán poštou kamkoliv. Cena jednoho ks je 30,- Kč. 


Spolupráce s ÚK a EL

Rada ÚK schválila finanční příspěvek 50.000 Kč na podporu činnosti EL. V dubnu 2013 podepsali hejtman ÚK pan Bubeníček a první výkonný místopředseda EL pan Medáček smlouvu o další spolupráci mezi oběma institucemi. 

Budoucí program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko v období 2014-2020


MMR ČR pozvalo také EL na jednání 25. 9. 2013 do Pardubic. Cílem jednání bylo rozdělení prostředků EU pro přeshraniční spolupráci na jednotlivé hranice ČR. Celkem bylo na přeshraniční spolupráci vyčleněno z rozpočtu EU na období 2014-2020 méně prostředků než v předchozím období. 


Jednání se zúčastnili místopředseda EL Ing. Medáček a ředitel EL. Nakonec došlo k dohodě všech stran. Na české straně sasko-české hranice bylo vyčleněno na období 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj 57 mil. €. Ve srovnání s předchozím období 2007-2013 se jedná o pokles o 10 mil. €. Saská strana do programu ČR-Sasko vloží 100 mil. €.


Spor o autorská  práva

EL se již 4 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. O sporu je pravidelně informována Rada EL i Sněm EL. 



V roce 2013 se kauza posunula jen nepatrně. Soudce byl žalobcem v srpnu označen za podjatého. Vrchní soud koncem roku rozhodl, že není důvod, proč by soudce nepokračoval v rozhodování kauzy. Rozhodnutí příp. pokračování bude následovat v roce 2014. 


Členská základna EL v roce 2013 

		Děčín



		Benešov nad Ploučnicí



		Bynovec



		Česká Kamenice



		Dobkovice



		Horní Habartice



		Dolní Poustevna



		Františkov nad Ploučnicí



		Hřensko



		Huntířov



		Janská



		Jetřichovice



		Jílové u Děčína



		Krásná Lípa



		Kunratice



		Kytlice



		Lipová



		Malá Veleň              



		Markvartice



		Mikulášovice



		Růžová



		Litoměřice



		Brňany



		Brozany nad Ohří



		Brzánky



		Budyně nad Ohří



		Černouček



		Čížkovice



		Děčany



		Dlažkovice



		Dolánky nad Ohří



		Dušníky



		Evaň (a Horka)



		Chotiněves



		Chudoslavice



		Krabčice



		Křešice



		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



		Vlastislav



		Židovice



		Teplice



		Bílina



		Bystřany



		Dubí



		Krupka



		Ústí nad Labem



		Chabařovice



		Libouchec



		Petrovice



		Povrly



		Telnice



		Tisá



		Trmice



		Zubrnice





Ke konci r. 2013 ze svazku vystoupily obce Třebenice, Třebušín, Chudoslavice, Lovečkovice a města Teplice a Roudnice nad Labem. Počet členských obcí se k 31.12.2013 ustálil na 74. 


Hospodaření EL za rok 2013

Příjmy EL: 2.229.039,13,- Kč


Výdaje EL: 2.131.222,01,- Kč

Výsledek hospodaření EL v roce 2013:  97.817,12,- Kč 


Stav účtů EL k 31.12. 2013 

Zůstatek celkem: 438 858,22 Kč


Pohledávky EL: 

Nezaplacené faktury k 31.12.13 – dodavatelé 321


Přijaté: celkem  1501,- Kč (faktury se splatností v roce 2014)

Nezaplacené faktury k 31.12.12 – odběratelé 311


Vydané: celkem 1362,50,- Kč (faktury za kulturní pasy se splatností v roce 2014)


Inventarizaci majetku a cenin provedla na začátku roku 2013 Kontrolní komise EL.


		v Ústí nad Labem, dne  8.2.2014

		zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský





Přílohy:


Příloha 1 - seznam usnesení Rady Euroregionu Labe schválených v roce 2013 (viz. následující stránka zprávy)


Příloha 2 - statistika schválených projektů ze SFMP  (viz. samostatná tabulka)

Příloha 1 

Usnesení schválená na zasedáních Rady Euroregionu Labe v roce 2013

122. zasedání - 6. března 2013

Usnesení č. 13/122/01


Rada EL schvaluje navržený program jednání s doplněním o bod “Změna Stanov DSO Euroregion Labe” a jeho zařazením před bod “Různé”.


Usnesení č. 13/122/02


Rada EL bere na vědomí plnění usnesení ze 121. zasedání Rady EL z 18.9.2012.


Usnesení č. 13/122/03


Rada EL schvaluje výsledky oběžného řízení zahájeného dne 18.12.2012.


Usnesení č. 13/122/04


Rada EL schvaluje termín a místo konání XXIII. Sněmu EL a to úterý 9.4.2013, od 10.00 hodin, v budově Magistrátu města Ústí nad Labem.


Usnesení č. 13/122/05


Rada EL bere na vědomí Výroční zprávu EL za rok 2012 a doporučuje Sněmu EL její schválení.


Usnesení č. 13/122/06


Rada EL bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření EL za rok 2012 a doporučuje Sněmu EL její schválení.


Usnesení č. 13/122/07


Rada EL bere na vědomí Plán činnosti EL na rok 2013 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení.


Usnesení č. 13/122/08


Rada EL bere na vědomí návrh rozpočtu EL na rok 2013 a doporučuje Sněmu EL jeho schválení.


Usnesení č. 13/122/09


Rada EL bere na vědomí návrh členského příspěvku na rok 2014 ve výši 2,50,- Kč na osobu a doporučuje Sněmu EL uvedený návrh schválit.


Usnesení č. 13/122/10


Rada EL bere na vědomí informace o plánovaných projektech Euroregionu Labe v roce 2013.


Usnesení č. 13/122/11


Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL.


Usnesení č. 13/122/12


Rada EL schvaluje založení bankovního účtu u České národní banky a pověřuje tímto úkolem ředitele EL.

123. zasedání - 14. května 2013

13/123/01


Rada EL schvaluje navržený program jednání.


13/123/02


Rada EL volí do funkce předsedy Euroregionu Labe pana Pavla Bočka - náměstka primátora města Ústí nad Labem.


13/123/03


Rada EL bere na vědomí informace o hospodaření Euroregionu Labe za období leden - duben 2013.


13/123/04


Rada EL doporučuje zařazení tematického cíle 11 Zlepšování institucionálních kapacit a podpora efektivní veřejné správy do budoucího programu EU na podporu přeshraniční spolupráce na česko-saské hranici 2014-2020 z důvodu zařazení SFMP do tohoto cíle.


13/123/05


Rada EL bere na vědomí vystoupení obce Třebušín ze svazku ke dni 30.6.2013.


13/123/06


Rada EL pověřuje ředitele EL pana Lipského připravením dopisu vyjadřujícího nesouhlas s plánovaným vyřazením měst Drážďany a Chemnitz z budoucího programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014-2020.

124. zasedání Rady EL - 1. října 2013

13/124/01


Rada EL schvaluje navržený program jednání s doplněním o bod „kontrola usnesení z předchozího jednání“.


13/124/02


Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání Rady EL ze dne 14.5.2013.


13/124/03


Rada EL bere na vědomí informace o stavu hospodaření Euroregionu Labe za období květen - srpen 2013.


13/124/04


Rada EL schvaluje Rozpočtové opatření č. 1 dle návrhu Kontrolní komise EL.


13/124/05


Rada EL bere na vědomí informace o aktuálním stavu SFMP EEL a jeho pokračování v budoucím dotačním období 2014-2020.


13/124/06


Rada EL schvaluje zaslání dopisu do asociace euroregionů AGEG s žádostí o prodloužení asociovaného členství Euroregionu Labe v organizaci o další rok.


13/124/07


Rada EL bere na vědomí informace k bodu 5 Prodloužení asociovaného členství v AGEG.


13/124/08


Rada EL ukládá řediteli EL panu Lipskému dojednat schůzku se zástupci Ústeckého kraje za přítomnosti členů předsednictva a ředitele EL v záležitosti podpory vzájemné spolupráce dle Smlouvy o vzájemné spolupráci.

125. zasedání Rady EL - 10. prosince 2013

13/125/01


Rada EL schvaluje navržený program jednání.


13/125/02


Rada EL bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání Rady EL ze dne 1.10.2013.


13/125/03


Rada EL bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu EL k 30.11.2013.


13/125/04


Rada EL schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2014 na období do doby schválení rozpočtu na rok 2014 – nejpozději však do června 2014 - a to v objemu 1/12 ročního objemu roku 2013 měsíčně.


Toto opatření se netýká již probíhajících projektů či nově uzavřených dotačních titulů. Takové projekty se mohou realizovat pouze se schválením Rady EL."


13/125/05


Rada EL schvaluje následující změny v rozpočtu: přesun částky 15 000,- Kč z pol. 5171 a 5172 na pol. 5173 (cestovné).


13/125/06


Rada EL volí pracovní skupinu ve složení pan Medáček, pan Neubauer, pan Sinko a pan Lipský k projednání možného zvýšení příjmů EL a případné transformace DSO.






