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                                                   Příloha č. 3 

 

 

 

Zaměření činnosti a přehled aktivit 

EUREGIA EGRENSIS v roce 2017 

 
 

1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS 
 

Malé projekty EÚS 
Euregio Egrensis se opět stalo v tomto plánovacím období správcem i administrátorem 

Dispozičního fondu EÚS (dále DF)na česko-bavorské hranici a Fondu malých projektů 

EÚS (dále FMP) na česko-saské hranici. Oba fondy byly spuštěny v počátku roku 2016. Již 

v mezidobí se ale ukázalo, že v současném plánovacím období chybí možnost financování 

drobných investičních akcí z fondů. Přestože Euregio Egrensis (dále EE) od začátku 

požadovalo zachování této možnosti v novém plánovacím období, nebylo nám to umožněno 

s poukazem na to, že v prioritní ose „Sítě“ nejsou investice povoleny. Až ke konci t.r. jsme 

mohli, na základě podaných velkých projektů, konstatovat, že investice jsou v této prioritní 

ose možné.  Proto musíme nyní připravit žádost o změnu obou projektů a pokusit se o získání 

možnosti financování malých investičních akcí v obou fondech až dodatečně.  

 

Administrací Dispozičního fondu a Fondu malých projektů se bude zabývat projektový 

manažer, finanční manažer a jednatel sdružení.  

 

Velké projekty EÚS 
Dva zástupci Euregia Egrensis se budou podobně jako v minulém plánovacím období 

zúčastňovat jednání Monitorovacího výboru programu EÚS jak na saské, tak na bavorské 

hranici. Jeden jako řádný člen, druhý jako náhradník. Tím má Euregio Egrensis zajištěn určitý 

vliv na schvalování velkých projektů v tomto plánovacím období a také přehled o projektech, 

které obdržely finanční podporu z programu.  

 

  

 Partnerství pro české a německé subjekty v souvislosti s novým plánovacím 

obdobím 

Pro aktuální plánovací období 2014 – 2020 je ze strany EU předepsáno další zdůraznění 

přeshraničního dopadu u projektů financovaných z programu EÚS. Oproti nutnosti splnit dvě 

kritéria kvality spolupráce mezi partnery v minulém plánovacím období, je nyní nutné splnit 

tři ze čtyř možných kritérií (kritéria: společná příprava, realizace, personál, financování).  

 

To vede k nutnosti mít spolehlivého a také aktivního partnera v příhraničním regionu Saska, 

Durynska nebo Bavorska. Sekretariát EE proto bude i nadále zprostředkovávat partnerství pro 

české neziskové organizace (za pomoci EE v Německu), které budou chtít žádat o finanční 

prostředky z programu EÚS na rozvoj přeshraniční spolupráce. V posledních letech je stále 

těžší najít partnerské město v regionu Egrensis zejména na bavorské straně. Většina měst zde 

má již svá partnerství a pro další partnerství již není prostor z kapacitních důvodů.  
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Dalším problémem je, že pro menší obce na české straně neexistují stejně velcí partneři na 

německé straně, protože zde takto malé obce byly již dříve během reforem sloučeny do 

větších. Tyto potom hledají a upřednostňují spíše stejně velkou obec na české straně. 

   

Zprostředkovávání partnerů vykonává EE Čechy i pro německé subjekty, které hledají 

partnery pro své projekty na české straně.    

 

   

2. Spolupráce v rámci Euregia Egrensis a regionu 
 

 Spolupráce s bavorskou a sasko-durynskou stranou EE: Spolupráce na přípravě a 

realizaci společných projektů připravovaných jednotlivými pracovními sdruženími Euregia 

Egrensis (Čechy, Bavorsko, Sasko/Durynsko), kterými jsou:  

- Výroční tisková konference v Čechách, 31. 3. 2017 

- Letní tábor mládeže Euregia Egrensis v Sasku/Durynsku  

- Udělování Ceny Euregia Egrensis za rok 2017 v Bavorsku 

 

S oběma partnery probíhá také velmi těsná spolupráce při realizaci Dispozičního fondu a 

Fondu malých projektů v současném plánovacím období EU. Jedná se o přípravu řídících 

výborů, zápisů z výborů, porady o projektech aj.  

 

 V roce 2016 očekáváme v jednotlivých pracovních sdruženích Euregia Egrensis  

rozvoj dalších témat: 

 

Bavorsko: jazyková ofenzíva, podpora výuky českého jazyka v pohraničních oblastech 

Bavorska a Saska. Příprava česko-německého slovníku pro záchranáře.  

 

Čechy: rozvoj cestovního ruchu v euroregionu.  

Viz bod 4. 

 

Sasko/Durynsko: realizace projektu Clara 3; jedná se o pokračování dvou již zrealizovaných 

projektů jak na saské, tak na bavorské hranici, který má opět za cíl prohloubit spolupráci mezi 

úřady v příhraničních oblastech ČR, Oberfranken a Vogtland. Projekty na saské i bavorské 

hranici podal jako leadpartner Karlovarský kraj a jedním z partnerů projektu bude i Euregio 

Egrensis Sasko/Durynsko, které zaštítí účast i svých dvou partnerů v Čechách a v Bavorsku.  

Obě žádosti byly již i schváleny a v příštím roce bude zahájena realizace projektu. Euregio 

Egrensis bude zpracovávat tematiku Mládež, vzdělávání a sociální problematika. Mimoto 

bude také aktivní v tématu Cestovní ruch.  

 

Témata jednotlivých pracovních sdružení jsou koordinována Společným prezídiem Euregia 

Egrensis.   

 

 Účast na společných jednáních Euregia Egrensis 

- účast prezidenta, jednatele a dvou členů prezídia na zasedáních Společného prezídia EE – 4x 

ročně, 

- účast jednatele na poradách jednatelů jednotlivých pracovních sdružení – cca 1x za měsíc, 

- účast jednatele a prezidenta na akcích realizovaných jak partnerskými organizacemi Euregia 

Egrensis, tak jinými subjekty, které mají zájem na rozvoji přeshraniční spolupráce v regionu 

Egrensis. 
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 Spolupráce EE s Karlovarským a Plzeňským krajem  

Řada projektů přináší další možnosti rozvoje spolupráce s Karlovarským a Plzeňským krajem 

ve prospěch všech zúčastněných.  

 

Spolupráce s oběma kraji bude probíhat zejména na úrovni implementace programu  

Evropské územní spolupráce v období  2014 – 2020. Také Clara 3 (viz výše) umožní další 

hlubší spolupráci s Krajským úřadem KK. 

 

 

3. Další činnosti vedoucí k rozvoji sdružení 
 

 Propagace činnosti EE 

Jednatel bude nadále připravovat čtvrtletní Aktuality o sdružení i zajímavostech 

v přeshraniční spolupráci obecně. Aktuality budou rozesílány jak členům EE, tak dalším 

organizacím ať už přímo, či nepřímo spolupracujícím s naším sdružením. Tím zajistíme 

propagaci naší práce a rozšíříme tak povědomí o nutnosti navazování a prohlubování 

příhraničních vazeb v našem regionu. Aktuality budou zveřejňovány také na internetových 

stránkách sdružení.  

 

V počátku roku bude zpracována Výroční zpráva sdružení za rok 2016, aby v tištěné formě 

mohla být distribuována při akcích EE a zejména během Výroční tiskové konference na 

zámku v Boru. Její elektronická verze bude také ke stažení na webových stránkách sdružení.   

 

 Další rozšiřování členské základny  

Sekretariát bude nadále nabízet členství ve sdružení dalším městům a obcím Karlovarského 

kraje a okresu Tachov.  

 

 Podpora a metodická pomoc členským obcím, které mají zájem o  rozvoj  

česko-německé spolupráce. Sekretariát bude maximálně a všestranně pomáhat svým členům 

v rozvoji spolupráce s německým příhraničím a rozvojem cestovního ruchu.   

 

 

4. Cestovní ruch 
 

 Veletrhy cestovního ruchu 

Pokud se podaří zajistit pult na stánku Czechtourismu na veletrhu cestovního ruchu  

f.re.e Mnichov, bude zde Euregio Egrensis vystavovat propagační materiály svých členů. 

Poprvé bude vystavovat naše sdružení také během Sudetoněmeckého dne v Bavorsku. Místo 

a termín ještě nejsou známy.  

Dále budeme vystavovat na výstavě ITEP v září v Plzni, která se velmi osvědčila a nemá 

vysoké nároky na financování.  

 

 Členské obce mohou na tyto akce dodat přiměřené množství svých propagačních 

materiálů do Sekretariátu EE v K. Varech, který zajistí zdarma prospektový servis.  

 

 Workshop propagačních materiálů  
V důsledku nezájmu o Burzu přeshraničních partnerů (dříve Workshop propagačních 

materiálů) v posledních dvou letech, rozhodlo Prezídium EE uspořádat příští rok Burzu 

v omezeném rozsahu pouze pro několik subjektů, které o ní mají pravidelně zájem. Bude 

objednán i menší stan, čímž dojde k úspoře nákladů.   
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 Internetová platforma euroregionu 
Euregio Egrensis, pracovní sdružení Čechy bude nadále pracovat na zkvalitňování a 

doplňování nových turistických webových stránek www.uprostred-evropy.eu, jejichž zřízení 

bylo financováno z DF Cíl 3. Důležité je zejména doplnit turistické body v německém 

příhraničí, aby web poskytl ucelený přehled o celém euroregionu.  

 

Pokud se podaří změna u malých projektů EÚS a bude možné financovat i investiční akce, 

podá sdružení žádost o spolufinancování nákladů na vytvoření mobilní verze webu 

www.uprostred-evropy.eu. Součástí tohoto projektu by byla i inovace stránek sdružení, které 

jsou v nezměněné formě již od roku 2010.  

 

 Studijní cesta  

V příštím roce je v termínu 17. – 19. 5. plánována Studijní cesta do Berlína. Na programu je 

návštěva Bundestagu, Spolkového ministerstva zahraničí a Velvyslanectví ČR. Cesta bude 

spolufinancována z velkého projektu EÚS Trvale udržitelná přeshraniční spolupráce v 

EUREGIU EGRENSIS.   

 

 

 

 

Zaměření činnosti a přehled aktivit v r. 2017 schválila na svém zasedání Valná hromada 

Regionálního sdružení obcí a měst Euregia Egrensis, konaná dne 25. 11. 2016 v Chodově.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

František Čurka v. r. 

Prezident 

Regionálního sdružení obcí a měst Euregio Egrensis 
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