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Plán činnosti Euroregionu Labe  

na rok 2019 

 

 

 

  

 

Návrh plánu činnosti EL na rok 2019 vychází z předmětu a účelu činnosti EL, který je specifikován v bodě II 

odst. 2.1 a 2.2.1 Stanov EL, kterými se činnost EL řídí. 

 

Euroregion Labe plánuje v roce 2019 vykonávat tyto činnosti: 

 

 Administrace Společného fondu malých projektů (FMP) v EEL programu na podporu přeshraniční spolupráce ČR-

Sasko Interreg VA. Vzhledem ke komunálním volbám, které probíhaly v říjnu 2018, je třeba jmenovat zástupce do 

Lokálního řídicího výboru (LŘV) za okres Ústí nad Labem a Litoměřice z důvodu ztráty mandátů těchto členů: 

Yveta Tomková/Jiří Jandásek (Ústí nad Labem/ Tisá), Pavel Grund/Veronika Šturalová (Litoměřice), za okres 

Děčín jmenovat zástupce za Miroslava Jemelku – místostarosta Dolní Poustevny. Návrhy nových členů jsou 

následující: 

 Hana Štrymplová – starostka centrální obvodu města Ústí nad Labem/ Ing. Štěpánková Janstová – 

místostarostka Tisá  

 Lukas Wünsch – místostarosta Litoměřic / vybrat náhradníka 

 

 

Rada EL schválila již v roce 2016 následující složení české části LŘV: 

Jméno Instituce Hlasující/ 

Poradní 

Vladimír Lipský – ko-předseda Euroregion Labe H 

Eva Šánová/Petr Medáček Budyně nad Ohří H/Hn 

Martina Štajnerová/ Děčín/ H/Hn 

Iva Tomešová/Jaroslava Kuszniruková Ústecký kraj H/ Hn 

Jiří Šiller Dubí H/ Hn 

Sociální a hospodářští partneři s poradní m hlasem 

Lenka Černá Dobrovolnické centrum P 

Jan Eichler ANO ÚK P 

Václav Suchánek/Jiřina Šiklová ČUS ÚK P/Pn 

František Jochman KHK ÚK P 

Jiřina Jílková/Radek Soběhart UJEP P/Pn 

Hn – hlasující náhradník, Pn – náhradník poradní hlas 

 

 V LŘV zasedá sedm hlasujících zástupců z české a sedm ze saské strany EEL. Vedle hlasujících členů jsou 

součástí výboru také sociální a hospodářští partneři. Ve výboru jsou také zastoupeni pozorovatelé z CRR a MMR ČR. 

 V Euroregionu Labe je českým žadatelům stále k dispozici ca. 350.000 €. Realizace projektu byla schválena do 

konce roku 2022. Vzhledem k tomu, že zbývající finanční prostředky klesly na částku 350.000,- €, přistoupil LŘV ke 

zpřísnění výběrových kritérií, především z důvodu rozložení možného čerpání prostředků z FMP až do konce dotačního 

programu Interreg V A 2014-2020, s tím že platí pravidlo N + 2, to znamená, že projekty FMP se budou moci realizovat 

do konce roku 2022. Sekretariát EL doporučuje všem členům EL konzultovat předem předložení svých projektových 

žádostí s cílem minimalizovat zamítnutí těchto žádostí.  

Termíny zasedání LŘV v roce 2019 jsou 8. 3., 21. 6., 6. 9., 29. 11. 

Veškeré podrobnosti k FMP jsou na stránkách: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-

preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/ 

 

Z české strany budou sekretariát FMP personálně i nadále zajišťovat dva pracovníci (projektová koordinátorka 

Milada Heinzlová a finanční manažerka Jana Rožánková). Personální náklady na tyto pracovnice jsou financovány 

v rámci projektu FMP v EEL. 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/program-preshranicni-spoluprace-2014-2020/fmp-eel/


Plán činnosti 

XXIX. Sněm Euroregionu Labe 2019 
 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 Program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR-Saskem 2014-2020 

 

V roce 2019 bude pokračovat Interreg V A program EU na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Saskem. 

Euroregion Labe bude opět zastoupen v Monitorovacím výboru programu. EL zastupuje na jednáních ředitel EL, 

případně 1. Výkonný místopředseda EL. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky programu jsou téměř vyčerpány, 

bude počet zasedání v roce 2019 redukován na 2x. Zasedání MV proběhnou v květnu a prosinci.  

 

Ve dvou prioritních oblastech programu jsou dosud k dispozici volné prostředky: 

 Prioritní osa 4 (udržitelná partnerská spolupráce): v této prioritní ose je k dispozici ještě 668.857,36 EUR.  

 Fond malých projektů (rovněž Prioritní osa 4): dotační prostředky jsou k dispozici ve všech čtyřech 

euroregionech. Kompletní informace a poradenství nabízejí sekretariáty FMP v jednotlivých euroregionech. 

 V prioritní ose 3 (vzdělávání) byly veškeré prostředky již navázány. Byl však předpoklad, že z aktuálně 

realizovaných projektů se část prostředků do programu vrátí ve formě úspor a vratek z nezpůsobilých výdajů. 

Na tyto prostředky bylo stále možné předložit žádost. Monitorovací výbor pak o těchto žádostech rozhodne 

jako o náhradních projektech. O náhradních projektech rozhoduje monitorovací výbor standardním způsobem.  

 Prioritní osy 1 a 2 (Rizikový management a Přírodní a kulturní dědictví) jsou již uzavřené. Předkládání nových 

žádostí v roce 2019 již není možné.  

 

 

 Činnost Odborných pracovních skupin EEL (OPS) v roce 2019 

 

Odborné pracovní skupiny budou své aktivity plánovat pokud možno ročně. Každá odborná pracovní skupina bude mít 

na projekty k dispozici roční rozpočet 10.000 Euro (tyto prostředky zatím poskytne saská strana). Ty lze použít i k 

získávání dalších dotací. Žadatelem bude příp. EEL, pokud to příslušný dotační program dovolí. K realizaci projektů 

doporučujeme vytvořit samostatné projektové skupiny v rámci odborných skupin.  

 

Hodnocení projektů programu Interreg VA se bude diskutovat i v odborných skupinách. Tím by mělo být zajištěno 

fundované rozhodování, jak v Lokálním řídícím výboru Fondu malých projektů (LŘV FMP), tak v Monitorovacím 

výboru (MV) programu Interreg VA. Zároveň tak členové odborných skupin budou lépe informováni o tom, jaké 

aktivity v jejich oboru probíhají a jaké instituce jsou na daném území aktivní. 

K realizaci konkrétních projektů a k pravidelnému hodnocení malých a velkých projektů v rámci programu byl 

přizpůsoben i termínový kalendář. 

 

Harmonogram OPS 

Termíny Akce Místo 

05.03. OPS kultura a cestovní ruch CZ 

07.03. OPS hospodářství, věda, vzdělávání  D 

19.03. OPS územní rozvoj CZ 

21.03. OPS ochrana před katastrofami CZ 

duben OPS sociální záležitosti, mládež, sport  

13.06. OPS hospodářství, věda, vzdělávání CZ 

18.06. OPS kultura a cestovní ruch D 

20.06. OPS územní rozvoj D 

25.06. OPS ochrana před katastrofami D 

03.09. OPS kultura a cestovní ruch CZ 

05.09. OPS územní rozvoj CZ 

12.09. hospodářství, věda, vzdělávání D 

17.09. OPS ochrana před katastrofami CZ 

Září/říjen OPS sociální záležitosti, mládež, sport  
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21.11. OPS hospodářství, věda, vzdělávání CZ 

26.11. OPS kultura a cestovní ruch D 

28.11. OPS územní rozvoj D 

 

Odborná pracovní skupina pro hospodářství, vědu a vzdělávání 

Tato odborná skupina se bude i nadále věnovat tématům spolupráce vysokých škol a výzkumných zařízení na obou 

stranách hranice včetně spolupráce s hospodářskou sférou, za druhé podpořit střednědobé a dlouhodobé zajištění 

dostupnosti odborných pracovních sil v Euroregionu Elbe/Labe.  

Odborná pracovní skupina pro kulturu a cestovní ruch,  

Hlavním úkolem Odborné skupiny kultura, cestovní ruch, příměstská rekreace bude zlepšení propojení a lepší 

přístupnost nabídek v těchto oblastech na obou stranách hranice. K tomu patří zejména zlepšení informovanosti o 

využití kulturních zařízení, představení možností rekreace pro návštěvníky z obou stran hranice a také jejich propagace.  

 Cílovou skupinou budou zejména obyvatelé Euroregionu a sousedních oblastí. Zde je nezbytná spolupráce ÚK, 

členů EL (informačních center členů) s turistickými svazy, které se aktivně účastní práce v odborné skupině. 

Odborná pracovní skupina pro územní rozvoj 

Témat pro odbornou výměnu je dostatek, mohl by se více rozšířit aspekt měření územního rozvoje a vzájemné 

informovanosti. OPS bude hledat konkrétní projekty, které by bylo možno spolufinancovat díky dotaci EEL a FMP. 

Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami  

Odborná pracovní skupina pro ochranu před katastrofami patří ke skupinám s největším počtem pravidelných členů. Ti 

se však rekrutují zejména z německé strany, kde je tato skupina evidentně považována za dobré fórum spolupráce. 

V březnu proběhne jednání se zástupci KÚ ÚK na téma konkretizace další činnosti OPS. 

Odborná pracovní skupina pro sociální záležitosti, mládež, sport 

Euroregion Elbe/Labe v roce 2019 bude znovu spoluorganizovat setkání mládeže dvou Euroregionů EEL a ERK dne 

13. 9. 2019 v Mittweidě.  

  

 Vyhledávání partnerských obcí (pomoc při prvních kontaktech) 

 

EL je svazkem obcí a činnost se bude zaměřovat na členy - obce EL, příp. i instituce nacházející se na území členů. 

V případě zájmu o spolupráci se saskými obcemi/institucemi poskytuje EL pomoc. Sekretariát bude členům EL 

zajišťovat aktivní vyhledávání konkrétního partnera a počáteční kontakty i za pomoci sekretariátu EEL v Drážďanech. 

Vzhledem k menší ochotě saských obcí uzavírat obecní partnerství je třeba delší doby na získání důvěry. Jednoduší je 

nalézt partnera pro konkrétní projekty.  

EL bude v roce 2019 pomáhat v uzavření partnerství měst Ústěk a Hainichen. 

 

 Propagace Euroregionu Elbe/Labe  

 

 K propagaci EL slouží v první řadě internetový portál EEL na adrese http://www.euroregion-elbe-labe.eu. 

 O jeho aktualizaci se starají všichni zaměstnanci EEL. K jeho správě je využíván administrační systém Webjet. 

Portál byl spuštěn již v roce 2008. V současné době stále probíhá příprava nové domovské stránky za pomoci dotace ze 

FMP. Saská strana je vedoucím partnerem projektu. Start nových stránek by měl proběhnout do poloviny roku 2019.  

 V  roce 2014  byl založen facebookový profil Euroregionu Labe: 

https://www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl 

V roce 2019 bude sekretariátem i nadále aktualizován. 

   

Dále bude EEL propagován formou tiskových sdělení, veřejnost bude informována o činnosti a akcích EEL v tisku na 

české i německé straně. EEL se bude podílet na spolupráci při tvorbě reportáží pro televizi a rozhlas. I nadále bude 

vydáván Kulturní pas EEL, jedná se o tradiční projekt poskytování slev českým turistům v kulturních zařízeních v 

Sasku. 

  Pravidelně bude aktualizován portál www.museum-euroregion-elbe-labe.eu, shromažďující informace o 

muzeích a jiných kulturních institucích na území Euroregionu Elbe/Labe.  

   

 Komunikace se členy EL 

 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
https://www.facebook.com/pages/Euroregion-Labe/633160693459010?ref=hl
http://www.museum-euroregion-elbe-labe.eu/
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Členové se mohou informovat o činnosti EL na domovských webových stránkách. Ke zlepšení komunikace se členy 

budou pořádána setkávání starostů - členů organizované gestory pro jednotlivé okresy.  Schůzky budou svolávány po 

jednotlivých okresech příp. po oblastech pověřených obcí.  

 Zástupci EL se budou také účastnit dalších jednání pořádaných zástupci členů EL. Na těchto zasedáních budou 

starostové informováni ředitelem EL o vývoji EL, projektu SFMP EEL a programu na podporu přeshraniční spolupráce 

ČR – Sasko Interreg VA. Podstatné informace budou zadávány na internetové stránky EL www.euroregion-elbe-

labe.eu. V případě potřeby budou členové EL informováni e-mailem či telefonicky.  

   
 Realizace projektů EL v roce 2019 

 

- EL bude spolurealizovat projekt Euroregionáda 2019 viz výše. Tentokrát Sportovní hry dvou Euroregionů 

nebudou vyžadovat z Euroregionu Labe žádné finanční prostředky. Projekt Sportovních her bude financován 

z FMP v Euroregionu Erzgebirge ze saské strany.  

- Dále se aktivně jako projektový partner EL účastníme projektu Kultura.digital. Projekt je veden TU Dresden a 

partnery jsou UJEP, Saské státní kulturní sbírky. Projekt se věnuje současnému umění. V roce 2019 se budou 

věnovat partneři především vyladění webové aplikace kultura.digital a naplnění databáze s akcemi 

souvisejícími se současným uměním.  

- EL bude kooperačním partnerem v projektu Cubes, který se věnuje problematice Smart City. V březnu 2019 

bude předložena přepracovaná žádost (vedoucím partnerem projektu je Technická universita Drážďany, 

projektový partner 1 je UJEP). V květnu na zasedání rozhodne o finanční podpoře Monitorovací výbor. 

Plánovaný rozpočet za EL je ve výši 24 tisíc € na dva roky. 

 

 Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem činnosti na území ČR a 

v zahraničí 

 

I nadále bude probíhat spolupráce s Ústeckým krajem. Ředitel EL bude stálým hostem na jednáních komise pro 

zahraniční vztahy Rady ÚK. Kraj také v roce 2019 poskytne finanční příspěvek na činnost EL. 

 

EEL je členem asociace AGEG, která zastupuje zájmy přeshraniční spolupráce přímo v Bruselu. Členský příspěvek 

3.000 € hradíme společně se saskou částí. Česká část EEL platí 329 €/rok (tzn. 11% z celkové částky). 

  

 Činnost EL vyplývající ze stanov svazku obcí EL 

 

Tento bod předmětu činnosti EL je naplňován orgány EL (Sněm, Rada, Kontrolní Komise, Předseda a 

Místopředsedové, Ředitel a Smírčí komise EL), jejichž činnost odpovídá platným stanovám EL.  

 Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2019 

 

Termín zasedání Sněmu EL na rok 2019 byl stanoven na 28. 3. 2019. Podle platných stanov EL je nutné svolat Sněm 

minimálně jednou do roka. Úkoly a pravomoci Sněmu EL určují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL 

patří: 

 schválení plánu činnosti a rozpočtu EL  

 schválení zprávy o činnosti a hospodaření EL  

 volba členů Rady EL a KK EL  

 

Rada EL je výkonným orgánem svazku obcí s všeobecnou pravomocí, kromě výlučných pravomocí jiných orgánů EL 

zakotvených v jeho stanovách. Ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL. Rada EL si sama určí harmonogram a 

frekvenci zasedání. 

 Kontrolní komise EL (KK) je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se zodpovídá Sněmu EL. 

Řádné zasedání Kontrolní komise EL se podle stanov EL koná nejméně jednou za pololetí.  

 Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními Rady EL. 1. výkonný místopředseda a 2 

místopředseda plní všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda s trvajícím mandátem důvodně plnit nemůže. Ze 

své činnosti se předseda a místopředsedové zodpovídají Radě EL.  

 Předseda EL plní funkci statutárního zástupce EL. Jedná jménem EL navenek, zajišťuje přípravu zasedání a 

výkon usnesení Sněmu a předkládá mu návrhy v záležitostech, které jsou v jeho výlučné pravomoci. Dále zajišťuje 

přípravu zasedání a výkon usnesení Rady EL a předkládá návrhy na řešení otázek týkajících se činnosti Euroregionu 

Labe a Euroregionu Elbe/Labe. V případě zaneprázdněnosti jsou pověřeni těmito činnostmi místopředsedové.  

 Ředitel EL bude plnit úkoly stanovené Radou EL, předsedou EL a předsedou kontrolní komise EL. Bude ve 

vlastní odpovědnosti zajišťovat úkoly vyplývající z platných stanov EL a vnitřních předpisů. Bude zajišťovat 

administrativní chod EL a jeho orgánů včetně rozesílání pozvánek a písemných podkladových materiálů na zasedání 

orgánů na základě pokynů svolavatele. Bude zodpovídat za hospodaření v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti. 

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Bude v rámci vymezeném stanovami a vnitřními předpisy EL jednat jménem EL navenek. Bude EL zastupovat na 

jednáních Lokálního řídícího výboru (LŘV) FMP a Monitorovacího výboru Interreg VA programu na přeshraniční 

spolupráci 2014-2020 mezi ČR a Saskem. Bude koordinovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání 

odborných pracovních skupin EEL. Bude spolupředsedat zasedáním LŘV FMP v EEL společně s jednatelem EEL na 

saské straně.  

 

 Úkoly vyplývající z Rámcové dohody o založení Euroregionu Elbe/Labe 

 

Orgány EEL jsou:  

 

Rada EEL 

Rada je nejvyšším orgánem EEL. Podle Rámcové dohody o EEL jsou členy Rady EEL všichni členové Rady 

EL. Zasedání Rady EEL proběhne za rok 2019 minimálně jednou a to na českém území (předpokládaný termín je 

předběžně stanoven na 19. června 2019). 

Prezídium EEL 

Prezídium se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů (ředitele) - celkem má tedy osm členů 

a zasedá minimálně jednou ročně. Zasedání Prezídia EEL proběhne v prosinci 2019, místo bude určeno.   

 

 

 

 

Ústí nad Labem, dne 14. 2. 2019 zpracoval: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel EL 

 


