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Mezinárodní Česko-saská konference: "Minulost a perspektivy spolupráce v EEL"

20 let  EUROREGIONU ELBE/LABE
Úspěšná bilance

Téměř  100  účastníků  přeshraniční  spolupráce  se  setkalo  v  sobotu  u  příležitosti  20.  výročí 
Euroregionu  Elbe/Labe  na  mezinárodní  Česko-saské  konferenci:  "Minulost  a  perspektivy 
spolupráce v EEL. Konference se konala na lodi Poseidon. Původně plánovaná plavba z Děčína do 
Drážďan se vzhledem k nedostatku vody v Labi uskutečnila z Hřenska.

Úvodního slova se ujali prezident EEL Dirk Hilbert první starosta města Drážďan a viceprezident 
EEL pan Petr  Medáček starosta Budyně ned Ohří.  Oba upozornili  na velkou aktivitu účastníků 
přeshraniční spolupráce z řad občanů, spolků, podnikatelů a institucí v regionu. Tak vzniklo na 1350 
projektů, kterých se zúčastnilo na 3000 partnerů z obou stran hranice. Všechny projekty představují 
částku kolem 233 mil.  €.  EU na projekty přispěla  sumou cca.  143 mil € dotačních prostředků. 
Gisela Kallenbach poslankyně saského parlamentu uvedla: Jedná se o příspěvek k občanské Evropě, 
kdy se budují důležité mosty mezi Němci a Čechy.

Bernd Greif - bývalý přednosta okresního úřadu Weisseritzkreis a čestný prezident EEL- vzpomněl 
na  počátky EEL ale  zároveň  v  souvislosti  s  dotačními  tituly EU vyjádřil  obavy  z  narůstající 
byrokracie v Sasku, která zbytečně a neúnosně zatěžuje nositele projektů.  Dále představili účastníci 
konference, jak z Čech, tak ze Saska - Oto Neubauer (Trmice), Thomas Eichberg (Dresden), Jiří 
Šiller (Dubí) a Jaroslav Stibor (Krásná Lípa) - své příspěvky o realizovaných nebo připravovaných 
projektech.

Při průjezdu Pirnou informoval pan starosta Prof. Hans-Peter Schwerg o vynikajících studijních 
výsledcích českých a německých žácích bilinguálního gymnázia Friedricha Schillera. Dále zmínil 
vzornou spolupráci policejního ředitelství  Pirna s  českými kolegy nebo připomněl připravovaný 
přeshraniční projekt přístavu Labi pro vodní turismus v Pirně.

Primátor Ralf Kerndt (Dippoldiswalde) vyjádřil spokojenost s dlouholetým partnerstvím s městem 
Bílina,  které se projevuje ve spolupráci spolků, škol a hasičů.  Jako novinku třeba zmínil  velký 
projekt výzkumu a dokumentace hornických tradic v Krušnohoří na obou stranách hranice, jehož 
výsledky by měly být zdokumentovány ve velké putovní expozici.

Na závěr celé konference informovali Ing. Josef Žid z MMR ČR a Christian Preußcher, jednatel 
EUROREGIONU ELBE/LABE o přípravách nové periody 2014-2020. EU i v následujícím období 
2014-2020 plánuje finančně podpořit přeshraniční spolupráci. V Euroregionech tedy bude i nadále 
spolupráce s finanční podporou EU. Evropská komise již zveřejnila návrhy nařízení. V současné 
době  probíhá  nejrůznější  připomínkování.  Evropská  komise  předpokládá  větší  koncentraci 
prostředků do jasně vymezených oblastí a jasně definované cíle intervencí. Naproti tomu je snahou 
aktérů  přeshraniční  spolupráce  zachování  podpory  cestovního  ruchů,  jako  silného  faktoru 
přeshraniční spolupráce.

U příležitosti konference byla vydána také brožura, která je k dispozici na sekretariátech EEL v 
Pirně a Ústí nad Labem. Rovnež je na internetu na adrese: 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/files/dokumente/097_12-eel-20let-brozura-cz1.pdf


