
                               

Euroregion Elbe/Labe 2016-09-09

Zápis ze zasedání Lokálního řídícího výboru (LŘV) Euroregionu
Elbe/Labe

Datum: 09.09.2016
Místo: Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e. V.

"Lindenhof" in Ulberndorf
Alte Straße 13
01744 Dippoldiswalde OT Ulberndorf

Účastníci: viz strana 7

Program jednání:
1. Informace  o  programu  přeshraniční  spolupráce  mezi  Svobodným  státem  Sasko  a  Českou

republikou 2014-2020 – INTERREG V A.
2. Rozhodnutí o způsobu podpory opakujících se projektů.
3. Rozhodnutí o podpoře malých projektů v rámci programu INTERREG V A.
4. Informace a dotazy.

Pan  Kubsch,  jednatel  Euroregionu  Elbe/Labe,  zahájil  zasedání  a  přivítal  přítomné.  Všichni  také  s
radostí přivítali předchozího jednatele saské části EEL, pana Christiana Preußchera. Lokální řídící výbor
byl usnášeníschopný, bylo přítomno 11 ze 14 členů s právem hlasování. Paní Tomešová, zástupkyně
Ústeckého  kraje,  přenesla  svůj  hlas  na  paní  Heinzlovou,  paní  Šánová,  zástupkyně  Budyně  n.O.,
přenesla svůj hlas na pana Medáčka.

BOD 1
Informace o programu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
2014-2020 – INTERREG V A

Situace ve Fondu malých projektů

Paní Richter, koordinátorka saské části EEL, seznámila členy grémia s  přehledem vazby prostředků. Ve
srovnání  s  ostatními  euroregiony  na  česko-saské  hranici  jsme  na  3.  místě  (pořadí  Euroregion
Krušnohoří, Nisa, Labe, Egrensis). První místo Euroregionu Krušnohoří je dáno tím, že u nich  další
schvalování projektů proběhlo před dvěma dny. Poměr českých a saských projektů v EEL je vyrovnaný,
zatím bylo schváleno 15 českých a 15 německých projektů. Pan Kubsch ještě není příliš spokojen s
navazováním prostředků, naproti tomu pan Lipský připomněl, že i v minulých obdobích jsme měli
pomalejší rozjezd, a potom se navazovalo více. Jedním z důvodů mohly být i velké letní prázdniny,
protože podle informací z online systému je na další zasedání v listopadu 2016 už podáno opět více
projektů. 
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Na dotaz pana Liebschera,  zda máme dané určité roční  sazby prostředků, které musíme navázat,
odpověděl pan Kubsch, že nikoliv, máme jen plán, a pokud nějaké prostředky zůstanou nenavázané,
převedou se do dalšího roku.

Situace u velkých projektů

Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 13.-14.09.2016 na Liberecku.
Situace s navázáním prostředků v jednotlivých prioritních osách vypadá následovně:
1. osa (ochrana klimatu) – kompletně vyčerpáno
2. osa (životní prostředí + cestovní ruch) – přečerpáno o 2,5 mil. Euro
3. osa (celoživotní vzdělávání) – ještě nějaké prostředky zbývají
4. osa (spolupráce institucí + Fond malých projektů) – obdobná situace jako ve 3. ose

S projekty ve 4. ose máme určité problémy – s nadšením se nesetkaly projekty policie na pořízení
vybavení (auta), dle našeho názoru by se spíše měla podporovat skutečná přeshraniční spolupráce,
ale rozhodnutí je jako vždy na většině v Monitorovacím výboru.

Pan Weiß, zástupce orgánu, nastínil situaci vzhledem k ostatním oblastem příhraničí. V tomto ohledu
máme velmi dobrý stav navázání prostředků, přes 40 % (bez tzv. Technické pomoci), což dokazuje, že
Program byl  velice  dobře přijat.  Proto jsou s  tímto stavem spolu  se  svým českým partnerem Dr.
Horáčkem velice spokojeni. Je nutné mít hodně navázáno, aby se neopakovala situace z minulého
období, kdy se prostředky nedařilo čerpat. Projekty, které budou schváleny tzv. do rezervy, přece jen
ještě mají šanci, že na ně prostředky zbudou (nějaká část se po vyúčtování vrací, navíc podle jejich
zkušeností v každém Fondu na konci zůstane cca. 10 % prostředků). Proto je nutné mít tyto rezervní
projekty, zajistí to zároveň i plynulost v čerpání.

Pan Kubsch vyjádřil svůj názor na projekty policejního vybavení už minule, nepovažoval tedy za nutné
jej ještě jednou opakovat.

Na dotaz, zda nepanují obavy z toho, že všechny dotace půjdou jen na investiční projekty,  pan Weiß
odpověděl, že existuje schválený Program, odsouhlasený českou i saskou stranou i EU, v rámci něhož
je i možnost podávat investiční projekty, a pokud takové projekty splní podmínky Programu, tak je to
naplnění podmínek Programu a není důvod k obavám. Pan Weiß připomněl, že odpovídá za plnění
Programu jako celku, nikoliv za jednotlivé projekty.

BOD 2
Rozhodnutí o způsobu podpory opakujících se projektů

Na minulém zasedání zástupce Ministerstva pro místní  rozvoj  pan Malát  navrhl,  aby se grémium
usneslo na postupu schvalování v případě opakujících se projektů. V Realizačním dokumentu tato
problematika řešena není.

Po diskuzi se grémium shodlo, že se bude každý opakující se projekt posuzovat zvlášť, a rozhodovat se
bude případ od případu.  Protože každý projekt  je  jedinečný,  není  možné stanovit  nějaká závazná
pravidla, která by mohla platit pro všechny. Jednací řád, společně s Realizačním dokumentem nám
dávají  dostatečné  podklady  pro  kvalifikované  rozhodnutí,  není  tedy  nutné  opakující  se  projekty
nějakým způsobem omezovat.
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BOD 3
Rozhodnutí o podpoře malých projektů v rámci programu INTERREG V A

Theaterfestival CargoTHEATRE – Junge
Ensembles aus der Euroregion (CZ)

Divadelní festival CargoTHEATRE – mladé
sbory z euroregionu (CZ) 

Ranking/ Mittelwert der Bewertung 1/61,57 pozice/ průměr hodnocení
Nr. 0149-CZ číslo

Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 10 Počet přítomných členů s hlasovacím 
právem

Zustimmung 10 Schváleno
Ablehnung 0 Zamítnuto
Enthaltung 0 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde einstimmig
bestätigt.

Výsledek hlasování: 
Podpora byla projektu jednomyslně přiznána.

Pan Weiß upozornil, že se svým českým partnerem panem Horáčkem z MMR jsou zajedno v tom, že
výdaje na nákup pohonných hmot pro provoz lodi  nelze zařadit  do kapitoly „cestovní  náklady“ a
pokud  by  tam  zůstaly,  byly  by  nezpůsobilé.  Zástupkyně  Centra  pro  regionální  rozvoj  ČR  paní
Klognerová informovala, že otázka konečného zařazení této položky do odpovídající kapitoly rozpočtu
je stále ještě otevřená , jedná se o ní, a o konečném výsledku bude žadatel informován (nejde o to, že
by tyto výdaje nebyly způsobilé vůbec, jde o správné zařazení tohoto výdaje do příslušné kapitoly
rozpočtu).

Žadateli byla také uložena podmínka ke Smlouvě o financování, konkrétně že akce pořádané v rámci
tohoto malého projektu nebudou součástí akcí zajišťujících udržitelnost velkého projektu.

*
Zusammenarbeit über die Grenze verbindet Spolupráce přes hranice spojuje 
Ranking/ Mittelwert der Bewertung 2/59,14 pozice/ průměr hodnocení

Nr. 0095-CZ číslo
Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 11 Počet přítomných členů s hlasovacím 

právem
Zustimmung 11 Schváleno

Ablehnung 0 Zamítnuto
Enthaltung 0 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde einstimmig
bestätigt.

Výsledek hlasování: 
Podpora byla projektu jednomyslně přiznána.

*
Theaterfestival CargoTHEATRE – Junge

Ensembles aus der Euroregion (DE)
Divadelní festival CargoTHEATRE – mladé

sbory z euroregionu (DE) 
Ranking/ Mittelwert der Bewertung 3/56,53 pozice/ průměr hodnocení

Nr. 0145-SN číslo
Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 10 Počet přítomných členů s hlasovacím 

právem
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Zustimmung 10 Schváleno
Ablehnung 0 Zamítnuto
Enthaltung 0 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde einstimmig
bestätigt.

Výsledek hlasování: 
Podpora byla projektu jednomyslně přiznána.

*
Zentrum für Technologietransfer UJEP und TU

Dresden
Centrum transferu technologií UJEP a TU

Dresden 
Ranking/ Mittelwert der Bewertung 4/56,50 pozice/ průměr hodnocení

Nr. 0137-CZ číslo
Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 11 Počet přítomných členů s hlasovacím 

právem
Zustimmung 11 Schváleno

Ablehnung 0 Zamítnuto
Enthaltung 0 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde einstimmig
bestätigt.

Výsledek hlasování: 
Podpora byla projektu jednomyslně přiznána.

*
TRAnsfer and Cooperation TRAnsfer and Cooperation

Ranking/ Mittelwert der Bewertung 5/54,29 pozice/ průměr hodnocení
Nr. 0151-SN číslo

Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 11 Počet přítomných členů s hlasovacím 
právem

Zustimmung 11 Schváleno
Ablehnung 0 Zamítnuto
Enthaltung 0 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde einstimmig
bestätigt.

Výsledek hlasování: 
Podpora byla projektu jednomyslně přiznána.

*
Grémium se také znovu zabývalo projektem č. EEL-0109-CZ „NEJ EEL“ , který byl již projednáván na
zasedání LŘV dne 17.06.2016. Tehdy byl projekt pozastaven s tím, že žadateli byla uložena podmínka,
aby projekt  konzultoval  s  níže uvedenými turistickými svazy a upravil  jej  podle jejich připomínek.
Uvedené svazy byly: Tourismusverband Sächsische Schweiz, Tourismusverband Erzgebirge a turistické
svazy na české straně (např. o.p.s. České Švýcarsko), Destinační agentura České středohoří atp.).

Žadatel danou podmínku splnil a doložil stanoviska svazů. Jeden z nich ( Tourismusverband Sächsische
Schweiz) ve svém vyjádření upozornil ještě na některé problémy, které s tímto projektem má, ostatní
svazy projekt podpořily. 
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Na základě návrhu z diskuze bylo nejprve přistoupeno k hlasování o tom, zda bude projekt nadále
ponechán  ve  stavu  „pozastaven“  a  bude  žadateli  ještě  jednou  vrácen  k  dopracování.  Výsledek
hlasování byl následující: 

3 pro pozastavení
6 proti pozastavení
2 se zdrželi hlasování

Protože  se  členové  většinou  vyslovili  proti  tomu,  aby  byl  projekt  nadále  ponechán  ve  stavu
„pozastaven“, přistoupilo se k hlasování o schválení či zamítnutí tohoto projektu (výsledky hlasování
viz níže).

SUPERLATIVE DER EEL NEJ EEL
Ranking/ Mittelwert der Bewertung -/--,-- pozice/ průměr hodnocení

Nr. 0109-CZ číslo
Anzahl stimmberechtigte Mitglieder 11 Počet přítomných členů s hlasovacím 

právem
Zustimmung 6 Schváleno

Ablehnung 2 Zamítnuto
Enthaltung 3 Zdrželo se

Zwischenergebnis bestätigt/schváleno Mezivýsledek
Ergebnis der Abstimmung: 

Die Förderung des Projektes wurde bestätigt.
Výsledek hlasování: 

Podpora byla projektu přiznána.

*
Dále se projednával obsah projektu č. EEL-0097-SN. Jde o projekt, který se měl původně prezentovat i
v rámci velké evropské akce, která byla součástí velkého projektu. Velký projekt však nebyl schválen a
proto  se  nebude  konat  ani  zmíněná  evropská  akce.  Protože  však  cíl  malého projektu  přetrvává,
přepracoval  žadatel  jeho  obsahovou  stránku.  Členové  grémia  byli  požádáni,  aby  hlasovali  o
obsahových změnách tohoto již schváleného projektu. Výsledek byl následující:

10 pro schválení
0 proti schválení
1 se zdržel hlasování

*
Jako poslední projekt se projednával projekt č. EEL-0027-CZ „Pojďme za stůl“. Zde došlo ke změně
Leadpartnera,  když  původní  Leadpartner,  organizace  TJ  Slavoj  Severotuk  Ústí  n.L.,  se  rozpadla  a
veškeré její  závazky k projektu převzal  nástupnický spolek Table tennis  Club Ústí  nad Labem, z.s.
Žadatel zároveň s tím požádal i o změnu termínu konání projektu.
Výsledek je následující:

Členové LŘV vzali tuto změnu na vědomí a souhlasí s ní.

*

Celkem bylo schváleno 6 projektů, 4 české a 2 německé.
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Přehled schválených projektů

Nr. - č. CZ D Position  -
pozice

Durch-
schnitt  -
průměr

Zwischen-
summe -

mezisoučet

Vazba/
Bindung

CZ
€

Bindung/
vazba 

SN
€

0149-
CZ

Divadelní festival CargoTHEATRE – 
mladé sbory z euroregionu (CZ)

Theaterfestival CargoTHEATRE – Junge 
Ensembles aus der Euroregion (CZ) 1 61,57 862

14.999,78

0095-
CZ

Spolupráce přes hranice spojuje Zusammenarbeit über die Grenze 
verbindet 2 59,14 828 12.414,26

0145-
SN

Divadelní festival CargoTHEATRE – 
mladé sbory z euroregionu (DE)

Theaterfestival CargoTHEATRE – Junge 
Ensembles aus der Euroregion (DE) 3 56,53 848 14.998,74

0137-
CZ

Centrum transferu technologií UJEP a 
TU Dresden 

Zentrum für Technologietransfer UJEP und TU 
Dresden 4 56,50 791 12.437,26

0151-
SN

TRAnsfer and Cooperation TRAnsfer and Cooperation
5 54,29 760 8.729,92

0109-
CZ

NEJ EEL SUPERLATIVE DER EEL
--- --- --- 15.000,00

CZ - SN:
54.851,30 23.728,66

Gesamt/celkem:
78.579,96 €



BOD 4
Informace a dotazy

Pan Kubsch upozornil  členy grémia, že začátkem příštího týdne dostanou v rámci oběžného řízení
projekt sportovních her, které se budou konat 29.09.2016 v Bílině. Jde o zrcadlový projekt, přestože
byl podán ve dvou různých Euroregionech (Labe a Krušnohoří). Během přípravy tohoto projektu se
zjistilo,  že  sportovci  by  neměli  jednotná  trička  (jde  o  sportovce  z  různých  klubů,  nemají  proto
jednotné oblečení). Proto Sportovní svaz KSB Sächsische Schweiz-Osterzgebirge podá projekt jen na
zakoupení těchto triček a cestovné pro trenéry a funkcionáře.  Právě proto, že projekt se koná již
29.09.2016, je nutné o projektu hlasovat v rámci oběžného řízení (což umožňuje Jednací řád).

Další zasedání LŘV se uskuteční 04.11.2016 na české straně v Zoologické zahradě v Ústí nad Labem. 

Zápis: Mgr. Jana Rožánková, finanční manažer FMP INTERREG V A

Překlad: Viera Richter, koordinátorka

Kontrola: Mgr. Vladimír Lipský, jednatel

Účastníci:

Rüdiger Kubsch Euroregion Elbe/Labe Dresden
E.Schwarzrock Zemské hlavní město Drážďany
Christian Barth Zemské hlavní město Drážďany
K. Hentschel Zemský okres Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
C. Wiedemann Zemský okres Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
C.-D. Hampel Velké okresní město Pirna
A. Weiß Saské ministerstvo živ. prostředí a hospodářství
M. Liebscher Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. Pirna
T. Disselmeyer ver.di Servicebüro DGB-Kreisverband Sächs. Schweiz-Osterzgebirge Pirna
Christian Preußcher Euroregion Elbe/Labe Dresden
Vladimír Lipský Euroregion Labe Ústí nad Labem
Petr Medáček Budyně nad Ohří
Martina Štajnerová Děčín
Jiří Šiller Dubí
Lenka Černá Dobrovolnické centrum
Radek Soběhart UJEP
Ing. Lenka Klognerová Centrum pro regionální rozvoj ČR
Viera Richter Euroregion Elbe/Labe Dresden
Milada Heinzlová Euroregion Labe Ústí nad Labem
Jana Rožánková Euroregion Labe Ústí nad Labem
Veronika Pečená Euroregion Labe Ústí nad Labem
Maximilian Brunner Euroregion Labe Ústí nad Labem
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