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Úvodní slovo prezidenta Sdružení
Vážené dámy, vážení pánové,
dostává se vám do rukou Výroční zpráva Euregia
Egrensis za rok 2013. Právě hodnocený rok byl
pro naše sdružení významný. Společně s kolegy
z Bavorska a Saska/Duryňska jsme završili 20 let
působení v historickém území Egrensis, kde se
setkávaly hranice tří zemí – Bavorska, Česka a
Saska. Je to právě naše společná historie, která
dala před 20 lety základ myšlence vytvořit náš
euroregion.
Těší mne, že naše pracovní sdružení navázalo na dobré výsledky své práce v minulých létech
a potvrdilo svoji nezastupitelnou úlohu v příhraničním regionu.
I rok 2013 byl naplněn realizací společných cílů a projektů. Uskutečnily se tradiční akce,
pracovali jsme na zkvalitňování výstupů již dříve realizovaných aktivit.
Opět se rozšířila naše členská základna. Ke členství se hlásí stále další města a obce bez
ohledu na svoji velikost. Snad i to je důkaz aktivity celého našeho sdružení.
Minulý rok byl pro nás úspěšný i v oblasti svěřené správy programů CILe 3 – Fondu malých
projektů na Česko-Sasko/Duryňské straně a Dispozičního fondu na Česko-Bavorské straně.
Zpracovány byly již stovky projektů. Rozděleny byly prakticky všechny prostředky, včetně
těch, které se do programu vrátily z vyúčtování realizovaných projektů. Mohlo se tak
uskutečnit mnoho setkání, vydat propagační materiály, realizovat menší investiční akce.
Významné v tomto směru je, že námi administrované programy nevykazují žádnou
chybovost, což ukazuje na vysokou profesionalitu příslušných pracovníků sekretariátu.
Domnívám se, že naše zaměření činnosti je dobře nasměrováno a věřím, že svojí prací v roce
2014 a dalších, toto tvrzení potvrdíme.

František Čurka
Společný prezident Euregia Egrensis
a prezident Euregia Egrensis
pracovní sdružení Čechy
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1. Základní údaje
Název:
Sídlo:
Tel.:
e-mail:
http:
Založení:
Registrace:
IČ:

Regionální sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
Na Vyhlídce 53, 360 01 Karlovy Vary
353 034 141
lubomir.kovar@euregio-egrensis.cz
www.euregio-egrensis.cz
1. 2. 1993
1. 2. 1993
477 222 66

Statutární orgány
Prezídium
Prezident:
Viceprezidenti:

František Čurka, starosta, obec Halže
Ing. Karel Jakobec, místostarosta, město Sokolov
Ing. Petr Bursík, 1. náměstek primátora, město Karlovy Vary
Mgr. Dalibor Blažek, starosta, město Aš
Mgr. Miroslav Nenutil, senátor, místostarosta, město Stříbro

Členové:

Ing. Josef Hora, starosta, město Chodov
Ing. Jan Horník, senátor, starosta, město Boží Dar
Jiří Struček, místostarosta, město Tachov
Otakar Mika, místostarosta, město Kraslice
Ing. Michal Pospíšil, místostarosta, město Cheb
Zdeněk Lakatoš, starosta, město Abertamy

Poslání Sdružení
1. Cílem Sdružení je všestranně působit ve prospěch prohloubení a rozvíjení přátelských
vztahů nejen v rámci západočeského regionu, ale i mezi Českou republikou a Spolkovou
republikou Německo. K naplnění tohoto cíle se Sdružení zaměřuje zejména na iniciování
a podporu všech forem spolupráce mezi městy, obcemi, institucemi, organizacemi
i jednotlivci v příhraničním regionu trojmezí Čech, Bavorska a Saska/Duryňska.
2. Sdružení doporučuje náměty ke spolupráci, koordinuje a podporuje tuto spolupráci zejména
v oblasti cestovního ruchu, lázeňství a turismu, hospodářství, dopravy a trhu práce, životního
prostředí a zemědělství, vzdělávání, kultury a sportu, případně v dalších oblastech, které
směřují k rozvoji regionu EGRENSIS a mohou je vzájemně využívat partnerské strany.

Personální obsazení
V roce 2013 pracovali v sekretariátu Sdružení na plný úvazek:
jednatel Ing. Lubomír Kovář
projektová manažerka Ing. Olga Křížová
finanční manažer Ing. Roman Stratil
asistentka pro členskou základnu Jaroslava Koláříková
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2. Statistika
2.1

Závěrečný účet Sdružení za rok 2013

Rozpočet Sdružení pro rok 2013 (v tis. Kč):
Výnosy
5 032,00
Náklady
5 866,10
Výsledek hospodaření za rok 2013 (v Kč):
Výnosy
5 286 733,92
Náklady
5 337 441,60
EUREGIO EGRENSIS hospodařilo v roce 2013 se ztrátou ve výši 50 707,68 tis. Kč, která
bude kryta přebytky z minulých let. Ztráta byla dána vrácením půjčky Městu Stříbru na
předfinancování projektu Regiontour 2012 ve výši Kč 395 867,-

2.2

Statistika zasedání

V roce 2013 zasedalo Prezídium Sdružení celkem 8krát a Valná hromada Sdružení 2krát.

2.3

Členská základna

K poslednímu dni roku 2013 sdružovalo EUREGIO EGRENSIS celkem 66 obcí a měst
z okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov.
V roce 2013 se novými členy staly města: Hroznětín, Planá.

3. Interně
3.1 Oslavy 20. výročí založení Euregia Egrensis
Slavnostní setkání k výročí „20 let EUREGIA EGRENSIS“ v Bad Elsteru
Slavnostní setkání k 20. výročí existence EUREGIA EGRENSIS dne 15. března v Bad Elsteru
byla pro Euregio zároveň vrcholnou událostí roku. Více než 300 osobností z oblasti politiky,
hospodářství, kultury, cestovního ruchu, sportu, veřejné správy, médií a dalších oblastí
společenského života přijalo pozvání do divadla „König Albert Theater“, které skýtalo
důstojný rámec této oslavy.
Podstatnou součástí programu bylo kromě působivého
slavnostního projevu poslankyně Evropského
parlamentu Constanze Krehl z Lipska ohlédnutí
dlouholetých prezidentů tří pracovních sdružení, kteří
nechali formou dialogu defilovat uplynulých 20 let:
zemský rada okresu Vogtlandkreis, Dr. Tassilo Lenk,
primátorka města Marktredwitz, Dr. Birgit
Seelbinder, prezidentka bavorského pracovního
sdružení a starosta obce Halže, František Čurka, prezident českého pracovního sdružení a
současný Společný prezident (foto vlevo). Prezident sasko-durynského pracovního sdružení
Ralf Oberdorfer se společně s Martínem Guillermo Ramírezem, generálním sekretářem
Asociace evropských příhraničních regionů, ujal závěrečného slova.
Hosté se zájmem sledovali rekapitulaci dvou desetiletí přeshraniční spolupráce: Od první
ambice ohledně založení přeshraničního sdružení přes období shledávání se za příslušných
regionálních a politických rámcových podmínek až po první společné aktivity, významné
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následné projekty, dotační prostředky, které tím do regionu plynuly a velmi mnoho malých
projektů, které umožnily bezpočet vzájemných setkání lidí.
Hudební doprovod akce zajišťovali nositelé Ceny
EUREGIA EGRENSIS roku 2008 – Chorus
Egrensis z Aše, Gesangsverein 1848 Rehau, ženský
sbor Frauenchor des Handwerks Oelsnitz a mužský
pěvecký sbor Männergesangverein 1839 „Franz
Schubert“ Oelsnitz – a dále smyčcový kvartet
Streichquartett der Chursächsischen Philharmonie
Bad Elster.

Odborná konference „Sousedská spolupráce v Evropě – 20 let EUREGIA
EGRENSIS“ v Selbu
Dne 16. října se v Porzellanikonu v Selbu za účasti asi 120 hostů
konala odborná konference pod heslem „Sousedská spolupráce
v Evropě – 20 let EUREGIA EGRENSIS“.
Po březnové slavnostní akci v Bad Elsteru byla druhou vrcholnou
událostí jubilejního roku Euregia. Renomovaní referenti a diskuzní
partneři připravili obsáhlý a zajímavý program konference.
Pamětníci informovali o počátcích EUREGIA EGRENSIS,
komunální politici a odborníci z ministerstev a regionálních úřadů
diskutovali o budoucnosti přeshraniční spolupráce.
Prezident Asociace evropských hraničních regionů a ministerský
předseda Německojazyčného společenství Belgie,
Karl-Heinz-Lambertz (foto vlevo), referoval s dojetím o výzvách
a perspektivách pro evropské příhraniční regiony. Zprávy a články
o akci se objevily v několika tiskových a rozhlasových médiích.
Další fotografie na www.euregio-egrensis.de.

3.2

Společné prezídium

Společné prezídium EUREGIA EGRENSIS zasedalo čtyřikrát a zúčastňovali se vždy 3-4
zástupci z jednotlivých Prezídií a jednatelé. Během těchto zasedání probíhaly zejména
konzultace k oslavám 20. výročí založení EUREGIA EGRENSIS v Bad Elster a v Selbu. Dále
byly konzultovány zejména pravidelné společenské akce: Výroční tisková konference a
Udělování ceny. V popředí zájmu Společného prezídia byla také budoucnost projektu „Letní
tábor mládeže Euregia Egrensis“, pro který byly stanoveny nové podmínky. Od roku 2014 se
bude účastnit pouze 10 dětí z každého pracovního sdružení, oproti původním 15. To umožní
snazší organizaci tábora a přesuny účastníků a nižší náklady. Byl snížen také věk účastníků
z 12 – 15 let na 11 – 14 let.
Pravidelně byla také diskutována realizace projektů CÍLe 3 a zejména Fondu malých projektů
(saská hranice) a Dispozičního fondu (bavorská hranice) v období 2007-13 a také příprava
programů pro nové plánovací období 2014-2020, která se v uplynulém roce zrychlila a byla
jedním z ústředních témat i na Monitorovacích výborech CÍLe 3.

3.3

EUREGIO EGRENSIS a rozvoj cestovního ruchu

Pracovní sdružení Čechy se zabývalo otázkou rozvoje cestovního ruchu v celém
euroregionu, tedy ve všech jeho částech na území ČR i v SRN. Informace o těchto aktivitách
jsou uvedeny v bodě 4 této výroční zprávy.
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4. Cestovní ruch
4.1

Veletrhy

V lednu vystavovalo EUREGIO EGRENSIS spolu s tachovským okresem
a oblastí Oberpfälzer Wald v Bavorsku na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
Každý z těchto subjektů měl svůj výstavní pult v rámci expozice Plzeňského kraje.
Začátkem února se EUREGIO EGRENSIS zúčastnilo veletrhu Holiday World v Praze, kde
vystavovalo své propagační materiály a materiály členských obcí na společném stánku
s Městem Sokolov, kde jsme měli možnost mít jako sdružení vlastní výstavní pult.
Poprvé Euregio Egrensis vystavovalo v tomto roce na veletrhu cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP, který se konal v hale TJ Lokomotiva v Plzni v době od 19. do 21. září.
Veletrhu se zúčastnili jak vystavovatelé z Čech tak i ze zahraničí, vstup pro návštěvníky
veletrhu byl zcela zdarma.
Na českých veletrzích byl již tradičně největší zájem o mapy a cyklotrasy, ale i o nové
propagační materiály – Superlativy regionu, mapu Euregio Mobil a Přírodní krásy.
Již podruhé jsme měli vlastní výstavní pult na stánku České republiky – CZECHTOURISMU
- během veletrhu f.re.e München, který se konal v únoru roku 2013. Tento veletrh je
z hlediska návštěvnosti a zájmu návštěvníků možné označit jako nejlepší.

4.2

Burza propagačních materiálů

Dne 14. 9. se v Sokolově uskutečnila Burza propagačních materiálů u příležitosti Hornické
pouti. Ve velkoprostorovém stanu, tak jak je obvyklé, vystavovali čeští a němečtí pracovníci
v cestovním ruchu své propagační materiály.
Stan navštívilo velké množství zájemců o region a celou akci lze tak označit za vydařenou.
Burza byla financována z prostředků Dispozičního fondu Cíl 3 ČR-Bavorsko.

5. Společenské události, akce a projekty sdružení
5.1

Letní tábor mládeže Euregia Egrensis

EUREGIO EGRENSIS uspořádalo 12. až 18. srpna svůj tradiční Letní tábor mládeže, který se
tentokrát konal ve Falkenbergu v okrese Tirschenreuth. Tři pracovní sdružení Euregia –
bavorské, sasko-durynské a české - pozvala celkem 45 německých a českých dětí ze svých
regionů k bohatému volnočasovému programu. V loňském roce bylo těžiště programu
v tématu „Mediální práce s kamerou“. Účastníci natočili během tábora film a vypracovali
k němu sami scénář v malých česko-německých skupinách pod vedením zkušených
pedagogů. Tím získali náhled do práce s kamerou, střihových technik, ozvučení a dalších
zajímavých detailů. Vedle spousty legrace a nových přátelství si děti přivezly z tábora domů
především první znalosti jazyka, kultury a mentality sousedů.
Oficiální zahájení se konalo 12. srpna v mládežnické ubytovně Tannenlohe. Zemský rada
okresu Tirschenreuth a člen Prezídia EUREGIA EGRENSIS, Wolfgang Lippert, pozdravil
všechny účastníky a vyzdvihl důležitost příhraničních kontaktů s ČR pro okres Tirschenreuth.
Projekt byl podpořen z prostředků programu EU Cíl 3 ČR - Bavorsko, Česko - německého
fondu budoucnosti a vlastních prostředků EUREGIA EGRENSIS.
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5.2 Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2013: Cena EUREGIA EGRENSIS
udělena projektu "Patrouille/Hlídka EUREGIO EGRENSIS"
Letošní cena EUREGIA EGRENSIS byla
udělena projektu, který více než deset let
přispíval k porozumění mezi národy ve
zcela specifické oblasti: Za mimořádnou,
mírovou a přátelskou, civilně-vojenskou
přeshraniční spolupráci v letech 2002-2012
získalo ocenění "Patrouille/Hlídka
EUREGIA EGRENSIS" s regionálními
jednotkami vojenských sborů Bundeswehru
z Bavorska, Saska a Durynska a dále
Armády České republiky. Při slavnostním udělování ceny v polovině listopadu v Ostrově
vysvětlila prezidentka bavorského pracovního sdružení Euregia, Dr. Birgit Seelbinder,
že společná cvičení za účelem ochrany obyvatel, pomoci při katastrofách a záchrany
v nouzových situacích u dřívější „Železné opony“ měla po celá léta obrovskou symbolickou
moc a emocionální význam. „Kvůli impulsnímu dopadu na mír a svobodu jsme jako politicky
zodpovědné osoby právě zde v oblasti našeho troj- resp. čtyřzemí rozhodli o udělení tohoto
vyznamenání“, říká Seelbinder. Po desetiletích Studené války bylo mimořádnou zvláštností,
že se partneři NATO, tedy Německo a Česko, společně prezentovali přímo v příhraničí, tedy
tam, kde dříve stáli v maximální výzbroji proti sobě. Tyto akce se konaly v období, kdy Česká
republika sice již byla členem NATO, ale ještě nebyla členem Evropské unie.
Slavnostními akcemi jako jsou slavnostní přijetí, koncerty a církevní pobožnosti, ale také
zapojením mládeže nebo místních policejních a hasičských sborů oslovili organizátoři akce
širokou veřejnost.
Při slavnostním aktu poděkoval úřadující náměstek ministra zahraničních věci České
republiky Karel Borůvka (obrázek vpravo) za úspěšné působení Euregia jako přeshraniční
organizace. Zná tuto práci a zodpovědné osoby z doby, kdy vykonával funkci generálního
konzula v Mnichově a je mu tak znám trvale udržitelný dopad v různých oblastech.
Udělování listin a skleněných plaket se ujali Společný prezident Euregia František Čurka,
Dr. Birgit Seelbinder a zástupci sasko-durynského pracovního sdružení.
Udělování ceny bylo podpořeno z programu FMP CÍL 3.

5.3

Čtvrtá studijní cesta do Bavorska

EUREGIO EGRENSIS Pracovní sdružení Čechy připravilo pro své členy již 4. Studijní cestu
do Bavorska. Ta se uskutečnila v ternínu 22. - 23. 5. a celkem se zúčastnilo 33 účastníků
z celé členské základny Euregia Egrensis. Během cesty navštívili účastníci Zemský úřad
v Neustadt a.d. Waldnaab a radnici v Parksteinu, kde se mohli seznámit s chodem úřadů,
jejich kompetencemi a úkoly.
Dále proběhly prohlídky turistických superlativů - GEO Zentrum u nejhlubšího vrtu světa,
Windischeschenbach - informace o pivě Zoiglbier, Parkstein - nejhezčí čedičový kužel
Evropy, Schwandorf - prohlídka historických skalních sklepů. Během cesty byl navštíven také
Flossenbürg - koncentrační tábor.
Akce se setkala s pozitivním ohlasem, protože se její účastníci mohli seznámit s turistickými
zajímavostmi na bavorské straně regionu Egrensis.

5.4
Projekt CLARA2
Metamfetamin na území EUREGIA EGRENSIS – Druhý workshop
věnovaný otázkám terapie a resocializace
Chemická droga metamfetamin (pervitin) byla dne 25. 6. středem zájmu zatím druhého
workshopu na téma „Metamfetamin na území EUREGIA EGRENSIS“, který se konal v rámci
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projektu Clara2 na okresní klinice „Bezirksklinik“ v Rehau. Pozvání sasko-durynského
pracovního sdružení EUREGIA EGRENSIS do zařízení specializujícího se na protidrogovou
terapii přijalo 65 účastníků.
Program zahrnoval velmi zajímavé referáty významných odborníků z Bavorska, Čech a Saska
a navázal na úvahy první akce v prosinci 2012 v Aši. Tehdy informovali zástupci policie o
spolupráci mezi Saskem/Durynskem, Bavorskem a Českem.
O kvalifikované péči v regionálním kontextu hovořil primář a lékařský ředitel okresní kliniky
Bezirksklinik Rehau MUDr. Lothar Franz v roli hostitele a vedoucího workshopu.
Předmětem úvah protidrogové koordinátorky Šárky Benešové bylo zřízení Centra substituční
terapie v Karlovarském kraji.
Akce byla podpořena z prostředků Evropské unie (Cíl3).
Pozadí projektu
Projekty Clara2 zahájené v prosinci 2010 na česko-saské a česko-bavorské hranici probíhaly
do 30. 9. Jejich cílem byla užší spolupráce veřejné správy v česko-saském a česko-bavorském
příhraničí.
Clara2 podporovala témata, která mají bezprostřední dopad na život občanů a byla zaměřena
na trvale udržitelný a společně koordinovaný rozvoj v oblasti veřejné správy.
Předmětem projektu byla níže uvedená stěžejní témata:
Civilní obrana
Cestovní ruch a lázeňství
Životní prostředí
Moderní veřejná správa
Regionální vývoj a územní plánování
Lidské zdroje a vzdělávání
Těmito tématy se zabývaly odborné a veřejně přístupné konference a workshopy. Stěžejní
téma „Lidské zdroje a vzdělávání“ (podbod Drogy a vzdělávání) patří do pole působnosti
EUREGIA EGRENSIS. Doposud organizované workshopy na toto téma se věnovaly
podbodům Školní inspekce (Workshop 1), Přeshraniční pracovní trh (Workshop 2) a
Metamfetamin na území EUREGIA EGRENSIS – část 1 (Workshop 3).
Partnerská spolupráce veřejné správy CLARA2 ukončena
Závěrečnou konferencí v hotelu Thermal v Karlových Varech byl
v polovině září ukončen tři roky probíhající projekt CLARA2,
přeshraniční projekt partnerské spolupráce veřejné správy v
regionu. V režii Krajského úřadu Karlovarského kraje se na realizaci projektu od roku 2010
podíleli Vládní úřad Horní Franky, Zemské ředitelství Chemnitz, město Bayreuth, okres
Vogtlandkreis, město Karlovy Vary a EUREGIO EGRENSIS jako partner projektu. V rámci
tohoto projektu byl uspořádán velký počet konferencí a pracovních setkání v rámci
tématických oblastí.

5.5

Podpora výuky češtiny na reálných školách v příhraničí

„Česko-bavorské sousedství – perspektiva pro studentky a studenty reálných škol v Horních
Francích“, pod tímto heslem dodal zmocněnec ministerstva pro reálné školy v Horních
Francích, Heinrich Hausknecht, ve spolupráci s EUREGIEM EGRENSIS školám odvahu k
rozšíření výuky češtiny pro studenty reálných škol.
Kolem 60 účastníků, mezi nimiž byli zástupci rodičovského sdružení, učitelů a vedení
dvanácti reálných škol v Horních Francích, se v dubnu zúčastnilo zajímavé a všestranné akce
v kulturním domě Egerland-Kulturhaus v Marktredwitzu. V popředí stálo setkání se
zkušenými učiteli/učitelkami češtiny a s kulturou sousedního Chebska.
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5.6 Bavorsko-český výměnný školní rok
Euregio představilo výsledky ankety k projektu Bavorsko-český výměnný
školní rok
Bavorská státní kancelář považuje Bavorsko-český výměnný školní rok za „ukázkový
projekt“ přeshraniční spolupráce mezi Bavorskem a Českem. Tak alespoň znělo hodnocení
ministerského rady Bertolda Flierla, učiněného pod dojmem aktuální dotazníkové akce mezi
bývalými českými hostujícími studenty. V rámci projektu bylo mezi české studenty od
školního roku 1996/97 rozděleno téměř 500 stipendií.
Ukázalo se, že znalost jazyka se u bývalých
hostujících studentů vesměs výrazně zlepšila,
konstatovala Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka
bavorského pracovního sdružení EUREGIA
EGRENSIS při prezentaci výsledků. Dále vedl
výměnný pobyt k novému profesnímu zaměření,
do kterého byly zahrnuty studijní obory a povolání
mající co do činění s Německem a německým
Studii představili (zprava nalevo) Bertold Flierl, Harald
jazykem.
Ehm, Dr. Birgit Seelbinder, manažer projektu
Alexander Dietz a Lubomír Kovář z českého pracovního „ Díky výměnnému školnímu roku má mládež dost
sdružení EUREGIA EGRENSIS
času na to, aby mohla nahlédnout do života
v Německu“, říká Seelbinder. „Hostující studenti se
během svého pobytu stávají vyslanci své země“.

Výměnný školní rok 2013/14 slavnostně zahájen
Koncem září se v kulturním domě EgerlandKulturhaus v Marktredwitz uskutečnilo
slavnostní zahájení bavorsko-českého
výměnného školního roku 2013/14.
Dr. Birgit Seelbinder, prezidentka
bavorského pracovního sdružení EUREGIA
EGRENSIS, přivítala české hostující
studentky a studenty a vyzdvihla význam
projektu a s ním souvisejícího stipendia.
V novém školním roce získalo stipendium EUREGIA EGRENSIS ke studiu na některém
z gymnázií v Horních Francích nebo v Horní Falci celkem 24 studentek a studentů. Letošní
slavnostní zahájení probíhalo ve znamení Evropského dne jazyků. Akční den, který je spojen
s iniciativou Rady Evropy, má vést lidi k tomu, aby si uvědomili výhody znalosti jazyků a byl
podpořen význam různých jazyků a kultur. Také EUREGIO EGRENSIS se všestranně
angažuje v oblasti podpory jazykové kompetence v česko-německém příhraničí. Kromě
Výměnného školního roku mají takzvané jazykové animace na školách a v mateřských
školách přiblížit jazyk sousedů hravou formou a motivovat k učení se jazykům.

5.7

Den Evropské spolupráce – European Cooperation Day 2013

V letošním roce se tento celoevropský den uskutečnil podruhé.
V Muzeu Sokolov byl veřejnosti 21. září prezentován vybraný
přeshraniční projekt také z území EUREGIA EGRENSIS: výstava
„Kostely na Sokolovsku“.
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5.8 EUREGIO EGRENSIS informuje o přeshraniční spolupráci v oblasti
zdravotnické záchranné služby
EUREGIO EGRENSIS se podstatnou měrou podílelo na uzavření rámcové smlouvy o
přeshraniční spolupráci zdravotnické záchranné služby. Na tuto skutečnost upozornili
prezidentka Dr.Birgit Seelbinder a jednatel Euregia Harald Ehm na tiskové schůzce navazující
na jedno ze zasedání prezídia. Smlouvu, na kterou se dlouho čekalo, ale bylo třeba ještě
ratifikovat.
Zástupci Euregia litovali, že při podpisu česko-německé rámcové smlouvy začátkem dubna
v Plzni nepadlo ani slovo o podpoře ze strany EUREGIA EGRENSIS. „Máme velký podíl na
uzavření této smlouvy“, zdůraznila Seelbinder. Zhotovením studie o přeshraničním
zdravotnictví v roce 2011 připravilo Euregio důležitý základ pro tuto smlouvu a dalo
podstatný impuls pro probíhající jednání.
Podpis rámcové smlouvy umožňuje ministerstvům v Bavorsku a Sasku, v jejichž kompetenci
je zdravotní záchranná služba, aby v souladu s odpovědnými subjekty z oblasti komunální
sféry a nositeli nákladů za zdravotnické záchranné služby uzavírali detailní dohody
o spolupráci s českými kraji podél hranice. Rámcová smlouva tak výraznou měrou přispěje
k vyjasnění této otázky a k právní jistotě.
www.euregio-egrensis.de/Grenzueberschreitende-Zusammenarbeit-im-Rettungsdienst.htm

6. CÍL 3
6.1

Dotační období 2007-13

EUREGIO EGRENSIS zahájilo v roce 2008 administraci Dispozičního fondu CÍL 3
(bavorská hranice). V roce 2013 proběhla čtyři zasedání Regionálního řídícího výboru, který
rozhodoval o podpoře projektů, vedoucích k rozvoji česko-bavorské spolupráce. V roce 2013
bylo na české straně celkem schváleno 53 projektů za celkem EURO 507 619,47.
Proplaceno bylo EURO 175 493,00 za 16 úspěšně realizovaných projektů.
EUREGIO EGRENSIS plnilo i úlohu administrátora ve Fondu malých projektů CÍL 3
(saská hranice), který byl vyhlášen v dubnu 2009. Zde se konaly čtyři zasedání Lokálního
řídícího výboru. V roce 2013 bylo na české straně celkem schváleno 41 projektů za celkem
EURO 411 832,57.
Proplaceno bylo EURO 180 776,94 za 22 úspěšně realizovaných projektů.

6.2

Přípravy na dotační období EU 2014-2020: Workshop v Plzni

V souvislosti s přípravou nového dotačního období EU na období 2014-2020 se na Krajském
úřadě v Plzni konal v polovině května workshop pro všechny členy monitorovacích výborů
v programu Cíl 3 Bavorsko-Čechy. Přestože ještě nejsou schváleny příslušné právní vyhlášky
ani není stanoven střednědobý finanční rámec rozpočtu EU, Bavorsko a Česko se nezávisle na
těchto skutečnostech intenzívně připravují na nadcházející sedmileté dotační období.
Stěžejním bodem setkání v Plzni byl dosavadní stav Analýzy silných a slabých stránek. Tato
analýza zkoumá všechny směrodatné parametry hospodářství a strukturální politiky pro
česko-bavorské programové území, především jejich změny od počátku aktuálního dotačního
období. Analýza silných a slabých stránek bude podstatným podkladem nového dotačního
období.
Ve středu zájmu tohoto workshopu bylo ovšem tématické zaměření podpory určitých oblastí,
takzvaných „tématických oblastí“ a „investičních priorit“ požadované v budoucnosti. Dle
Katalogu stanoveného Evropskou komisí jsou v současné době ve středu zájmu všech
doposud zúčastněných institucí v Bavorsku a Čechách: „Výzkum a rozvoj, inovace“,
„Ochrana životního prostředí a efektivnost zdrojů“, „Doprava a infrastrukturní sítě“,
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„Vzdělávání a doživotní vzdělávání“, a dále „Institucionální kapacity a efektivní veřejná
správa“.
Detailní informace o tom, jaké investiční priority mají být do budoucna způsobilé, byly
předmětem konzultací pracovních skupin a mají být v příštích měsících předloženy odborné
veřejnosti ke schválení. Cílem je dokončení přípravy Operačního programu do podzimu.
Všechny dotační programy Evropské unie pro dotační období 2014-2020 musí být zaměřeny
na takzvanou „Strategii Evropa 2020“. Bližší informace k tomuto tématu naleznete na
stránkách: http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_de.htm

Výroční zprávu sestavili:
Ing. Lubomír Kovář
Jednatel sdružení EE
Jaroslava Koláříková
Asistentka pro členskou základnu
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