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NA SLOVÍČKO...

1/ Pane řediteli, můžete našim čtenářům představit 
Euroregion Elbe/Labe, jehož je naše město členem. 
Jaké jsou výhody členství?

EEL byl založen v roce 1992, funguje tedy již 22. rokem. 
Od  svého založení byla hlavním cílem koordinace 
přeshraniční spolupráce v  našem regionu. V  průběhu 
let se podařila navázat celá řada kontaktů. Euroregi-
on se stal respektovaným partnerem právě v  oblasti 
přeshraniční spolupráce. Důkazem je i  důvěra, kterou 
Euroregion získal i tím, že mu byla svěřena administrace 
Společného fondu malých projektů programu Cíl 3 EU 
na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 mezi ČR a Sas-
kem. Tento fond poskytuje dotace malým projektům, 
které podporují spolupráci obyvatel, institucí a organi-
zací. Za posledních 5 let jsme na tyto malé přeshraniční 
projekty rozdělili více jak 38 mil. Kč. A teď se dostáváme 
k výhodám členství pro Dubí. Vaše město patří k nejak-
tivnějším členům. Projevuje se to v  příkladné realizaci 
projektů s partnerskými saskými subjekty. Ať už se jedná 
o partnerský Svazek obcí Bannewitz nebo o spolupráci 
partnerských škol nebo ZUŠ. Od roku 2009, kdy Fond 
zahájil svou činnost,  Dubí získalo na přeshraniční spo-
lupráci více jak 2,2 mil. Kč.

2/ Výhody plynoucí z členství jsou na straně jedné, 
na straně druhé plynou z členství rovněž povinnosti. 
Které jsou ty nejzákladnější?

Členové Euroregionu mají jednu základní povinnost. 
Stanovy Euroregionu určují členům povinnost platit roč-
ní příspěvky. Za posledních 15 let se příspěvek nezvýšil 
a činí 2,50 Kč na obyvatele. Celkem Dubí přispívá do roz-
počtu Euroregionu 20 tis. Kč ročně. Je zřejmé, že za 5 let 
Vaše město získalo na dotacích 22x více než do rozpočtu 
Euroregionu vložilo.

3/ Naposledy jsme spolu hovo-
řili před třemi roky. Jak se za tu 
dobu vyvíjela členská základna 

na české i německé straně Euroregionu? Kolik členů 
má Euroregion dnes?

Bohužel vývoj členské základny Euroregionu Labe 
za  poslední dva roky nebyl příznivý. Euroregion má 
momentálně 75 členů. Zaznamenáváme trvalý pokles 
členů. Z teplického okresu vystoupily Teplice a Proboš-
tov. Naopak aktivně do Euroregionu vstoupily Bystřany, 
které pochopily výhody členství a také plně využily na-
bízené možnosti. Za poslední tři roky zrealizovaly v Bys-
třanech šest projektů za 1,5 mil Kč. 
Nemám obavu, že se budou zastupitele v  Dubí nebo 
v  Bystřanech ptát svého starosty, proč je jejich město 
členem Euroregionu a pokud ano, tak jim na to bude 
schopen přesvědčivě odpovědět.  

4/ Poslední projekty ze Společného fondu malých 
projektů Ziel3/Cíl 3, které lze v tomto plánovacím ob-
dobí s  podporou Euroregionu Elbe/Labe v  letošním 
roce realizovat, musí být uskutečněny do konce měsí-
ce června. Jak probíhají přípravy dalšího plánovacího 
období? Lze odhadnout, kdy bude možno opět začít 
předkládat projekty a žádat o jejich finanční podporu?

Je již bohužel zřejmé, že se budeme muset připravit 
na určité období bez možnosti realizovat přeshraniční 
projekty s finanční podporou EU. Pro Euroregion před-
stavuje tato prodleva také nebezpečí v tom, že je ohro-
žen zkušený pracovní tým. Bohužel administrace Fondu 
malých projektů je velmi specifická činnost, která vyža-
duje kombinaci zkušeností. Těchto zkušených pracovní-
ků po Ústeckém kraji určitě moc nenajdeme. Budeme-li 
muset propustit zkušené administrátorky z důvodu ne-
dostatku financí, je tu reálné nebezpečí, že si v mezidobí 
najdou jinou práci. Naštěstí se zdá, že se nám s pomocí 
Ústeckého kraje podaří tyto nesnáze překonat.

Není to pouze česko-saský problém, ale jedná se o pro-
blém celorepublikový. Na druhé straně je také třeba říci, 
že příprava na straně Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
a Saského ministerstva životního prostředí a zeměděl-
ství běží již dva roky. Vedle jednotlivých krajů jsou také 
zapojeny do přípravy i Euroregiony. Optimisté předpokládají 
zahájení programu v první polovině roku 2015.
Dnes už ale víme, že i v následujícím dotačním období 
2014 -2020 bude nadále existovat Fond malých pro-
jektů a  jeho administrací budou pověřeny opět Euro-
regiony. Fond malých projektů bude opět zaměřen 
na  projekty typu „people to people“ podporující pře-
shraniční spolupráci obyvatel. Bude se jednat o projekty 
s dotací v maximální výši 15 000 €.

5/ Na které aktivity žadatelé o podporu nejvíce smě-
řovaly svůj zájem v právě končícím plánovacím období?

Celkem se realizovalo přes 300 projektů. Nedá 
se ani říci, že by některá oblast byla žádanější než 
druhá. Pro zájemce bych doporučil naše stránky 
www.euroregion-elbe-labe.eu, kde je k  nale-
zení velmi podrobný seznam všech projektů. 
2/3 projektů realizovaly obce a města, příp. jejich 
příspěvkové organizace.

6/ Spolupracujete rovněž s  dalšími Euroregiony, 
které působí na území ČR?

Samozřejmě,  spolupráce nebo výměna zkušeností 
probíhá neustále. Logicky nejvíce spolupráce je mezi 
sousedy v  česko-saském příhraničí, v  našem případě 
jsou to Euroregiony Krušnohoří a Nisa. V rámci ČR jsme 
byli také zakládajícími členy Asociace euroregionů ČR 
v roce 2002. Je paradoxem, že ještě před vstupem do EU 
byla spolupráce mezi euroregiony v ČR daleko aktivněj-
ší než dnes. Vyplývá to ze skutečnosti, že přeshraniční 
spolupráce a existence Euroregionů je dnes brána jako 
samozřejmost. Zdání však může často klamat.

Za rozhovor děkuje Jiří Šiller

… s panem  Mgr. Vladimírem Lipským,
 ředitelem Euroregionu Labe

VALENTÝNSKÁ POUŤ V NOVOSEDLICKÉM KOSTELE

V neděli 16. února se v kostele sv. Valentýna v No-
vosedlicích konala tradiční svatovalentýnská pouť, 
jejíž součástí byla slavnostní mše. Tuto celebroval 
R. D. Martin Davídek, biskupský vikář pro pastoraci 
a kanovník litoměřické kapituly společně s farářem 
farnosti Novosedlice, Dubí, Cínovec P. ThDr. Prokopem 
Patrikem Maturkaničem, PhD.,CFSsS, a to za účas-
ti P. Jana Hurníka z Teplic a bohosudovského faráře 
P. Philippa Irmera. Pan kanovník Martin Davídek všem 
přítomným tlumočil srdečné pozdravy pana bisku-
pa Jana Baxanta, který se nemohl osobně zúčastnit 
z důvodu setkání českých a moravských biskupů 
s papežem Františkem ve Vatikánu. 
Pan farář Maturkanič přivítal zástupce obcí Novosedlice 
a Proboštov a města Dubí. Při své promluvě kanovník 
Davídek připomněl osobnost sv. Valentýna, jemuž je 
kostel zasvěcen. Zároveň ve svém slově zdůraznil hod-
notu manželství a rodiny, která je v současné době opo-
míjena. Po ukončení mše pan farář Maturkanič všem 
požehnal a připojil přání dalšího setkávání se. 

Za farnost Novosedlice, Dubí a Cínovec 
Jana Dudysová

Jedání Lokálního řídícího výboru EEL v zasedací 
místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem Zasedání téhož orgánu EEL v Drážďanech


