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Úvodní slovo prezidenta Euregia Egrensis
Vážení příznivci EUREGIA EGRENSIS,
právě se k vám dostává výroční zpráva o činnosti
EUREGIA EGRENSIS – pracovního sdružení
Čechy, za rok 2014. V této zprávě se neohlížíme
pouze za rokem nedávno skončeným, ale za
celým minulým programovým obdobím, kdy
jsme se podíleli na realizaci programu
příhraniční spolupráce CÍL 3. Společně s kolegy
z Bavorska, Saska a Duryňska jsme byli
nápomocni naplňování obou velkých programů a
organizačně
a
administrativně
jsme
zabezpečovali chod fondů malých projektů – Dispozičního fondu na česko-bavorské straně a
Fondu malých projektů na česko-sasko-duryňské straně. V Dispozičním fondu bylo
podpořeno 216 projektů v plánované hodnotě 1 655 575,50 € a ve Fondu malých projektů 142
projektů v hodnotě 1 165 953,49 €. Podpořeny byly desítky pořadatelů a organizátorů
množství setkání, realizace drobných investičních záměrů, výstav, expozic, propagačních
materiálů, rozvojových studií. Všechny tyto dílčí projekty pomáhaly naplňovat hlavní poslání
našeho sdružení – rozvíjet partnerství mezi sousedy žijícími na obou stranách hranic a
přispívat k všestrannému rozvoji tohoto území.
Na tomto místě bych rád vyzdvihl profesionální přístup a nasazení pracovníků našeho
sekretariátu, kteří po celou dobu realizace programů CÍL 3 odváděli kvalitní pracovní výkony.
Jejich zásluhou byly programy naplněny bez chyb a nedostatků, které by měly vliv na Euregio
Egrensis (EE) nebo dokonce na příjemce dotačních prostředků.
Celkově můžeme celý minulý rok hodnotit pozitivně. Realizovali jsme všechny záměry, dále
jsme doplňovali své pracovní téma – rozvoj cestovního ruchu. Spuštěna byla nová internetová
prezentace turistických cílů a zajímavostí celého česko-německého území, ve kterém
EUREGIO EGRENSIS působí. Činnost EE plynule přechází do nového pracovního období po
komunálních volbách z října 2014. Veškerá činnost našeho Euregia Egrensis je zevrubně
popsána na následujících stránkách. Věřím, že obsah výroční zprávy podává vypovídající
informaci o dění ve sdružení i jeho aktivitách ovlivňujících celospolečenský život v našem
příhraničí.

František Čurka
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, obec Halže
Ing. Karel Jakobec, místostarosta, město Sokolov
Mgr. Dalibor Blažek, starosta, město Aš
Ing. Jan Horník, senátor, starosta, město Boží Dar
Jiří Struček, starosta, město Tachov

Členové:

Zdeněk Lakatoš, starosta, město Abertamy
Patrik Pizinger, starosta, město Chodov
Ing. Petr Navrátil, starosta, město Cheb
Bc. Karel Lukeš, starosta, město Stříbro
Roman Kotilínek, starosta, město Kraslice
Čestmír Bruštík, 1. náměstek primátora, město Karlovy Vary
Ing. arch. Vojtěch Franta, starosta, město Mariánské Lázně

Poslání Euregia Egrensis
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 2014 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 2014

Rozpočet Sdružení pro rok 2014 (v tis. Kč):
Výnosy
4 998,Náklady
4 672,Výsledek hospodaření za rok 2014 (v Kč):
Výnosy
6 683 691,50
Náklady
4 293 876,31
EUREGIO EGRENSIS hospodařilo v roce 2014 s přebytkem ve výši Kč 2 389 815,19.

2.2

Statistika zasedání

V roce 2014 zasedalo Prezídium Sdružení celkem 9krát a Valná hromada Sdružení 2krát.

2.3

Členská základna

K poslednímu dni roku 2014 sdružovalo EUREGIO EGRENSIS celkem 66 obcí a měst
z okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb a Tachov.
V roce 2014 se novým členem stala obec Křižovatka.

3. Interně
3.1

Výroční tisková konference 2014 v Chebu

V Kulturním domě Svoboda v Chebu
se koncem února konala letošní
společná Výroční tisková konference
EUREGIA
EGRENSIS
(EE).
Prezidenti tří pracovních sdružení
informovali o stěžejních bodech své
činnosti v uplynulém roce. Senátor
Miroslav Nenutil přečetl slavnostní
projev místopředsedkyně Senátu Dr.
Účastníci VTK na pódiu zleva doprava: RNDr. Pavel Aleny Gajdůškové, která se akce
Vanoušek (starosta Chebu), senátor Miroslav Nenutil, nemohla zúčastnit kvůli zahraniční
František Čurka (prezident EUREGIO EGRENSIS služební cestě. Výroční tisková
Čechy),
Ralf
Oberdorfer
(prezident
EE konference byla podpořena z Fondu
Sachsen/Thüringen), Dr. Birgit Seelbinder (prezidentka malých projektů Cíl 3. Společný
EE Bayern)
prezident EUREGIA EGRENSIS
František Čurka vzpomenul ve své řeči na události posledních 20 let a nutnosti rozvoje
přeshraniční spolupráce. „Dnes si neumíme představit, že by některé pracovní sdružení
Euregia Egrensis plánovalo a realizovalo nějaký záměr s přeshraničním dopadem izolovaně
bez zapojení dalších partnerů,“ uvedl Čurka. Společný prezident se dále věnoval projektům
EUREGIA EGRENSIS, již tradičnímu Letnímu táboru mládeže, každoročnímu Udělování
ceny EUREGIA EGRENSIS a již od 90. let trvajícímu projektu Výměnného školního roku.
Dále se ve své řeči věnoval administraci Fondu malých projektů Cíl 3 a administraci
Dispozičního fondu Cíl 3 a uvedl některá konkrétní čísla. Vyjádřil také přání, aby byly fondy
malých projektů zachovány i do budoucna. Fr. Čurka zmínil i účast EUREGIA EGRENSIS na
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veletrzích cestovního ruchu, studijní cestu starostů do Bavorska a komunální volby, které se
konaly na podzim v České republice.

3.2 Dr. Seelbinder znovu zvolena prezidentkou EUREGIA EGRENSIS
Bavorsko:
Na Zemském úřadě Tirschenreuth se
v polovině listopadu konala letošní Valná
hromada bavorského pracovního sdružení
EUREGIA EGRENSIS. Při volbě nového
prezidia byla na období do roku 2017 ve funkci
prezidentky znovu potvrzena Dr. Birgit
Seelbinder,
bývalá
primátorka
města
Marktredwitz.
Do
funkce
prvního
místopředsedy byl zvolen zemský rada
Zleva doprava: Prof. Dr. Erich Bauer, Wolfgang Lippert (Tirschenreuth), druhým
primátor Kurt Seggewiß, ZR Wolfgang místopředsedou zůstává zemský rada Klaus
Lippert, jednatel EE Harald Ehm, Peter Söllner z Kulmbachu. Nově zvolenými
prezidentka Dr. Birgit Seelbinder, ZR členy prezídia jsou zemský rada (ZR) Thomas
Hermann Hübner, ZR Klaus Peter Söllner, Ebeling
(Schwandorf),
primátor
Kurt
jednatel Wolfgang Eck (Prům. a obch. Seggewiß (Weiden i. d. Opf.), ZR Andreas
komora Řezno/Weiden), Thomas Koller Meier (Neustadt a. d. Waldnaab), a dále
(Řem.komora pro Horní Franky) a ZR primátor Dr. Harald Fichtner (Hof). Ve
Thomas Ebeling.
funkcích byli znovu potvrzeni ZR Dr. Karl
Döhler (Wunsiedel i. F.) a Hermann Hübner (Bayreuth), Prof. Dr. Erich Bauer
z Východobavorské Technické VŠ Amberg-Weiden, Wolfgang Eck z Průmyslové a obchodní
komory Řezno/Weiden a Thomas Koller z Řemeslnické komory pro Horní Franky.

3.3 Zemský rada Lippert novým Společným prezidentem EUREGIA
EGRENSIS
Novým Společným prezidentem EUREGIA EGRENSIS byl na posledním zasedání
Společného prezídia EUREGIA EGRENSIS v roce 2014 na příští dva roky zvolen
tirschenreuthský zemský rada Wolfgang Lippert. Na zasedání zástupců všech tří pracovních
sdružení Euregia Egrensis v Chodově převzal funkci v rámci pravidelného střídání od
Františka Čurky, který reprezentoval EUREGIO EGRENSIS od roku 2012.
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(zleva doprava) Jürgen Hauck (Saale-Orla-Kreis),
prezident sasko-durynského pracovního sdružení Ralf
Oberdorfer (Město Plavno), nový Společný prezident
Euregia Wolfgang Lippert (okres Tirschenreuth),
dosavadní Společný prezident Euregia František
Čurka, prezidentka bavorského pracovního sdružení
Dr. Birgit Seelbinder, Karel Jakobec (město Sokolov),
Dalibor Blažek (město Aš)

Společný prezident EE je politickým
reprezentantem tří pracovních sdružení,
a to bavorského, českého a saskodurynského.
Funkce
spojená
s
předsednictvím ve Společném prezídiu
se po dvou letech pravidelně střídá a
aktuálně náleží bavorské straně.
Wolfgang Lippert pochází z Kemnathu
a od roku 2008 zastává funkci
zemského rady okresu Tirschenreuth.
Od poslední valné hromady je také
novým místopředsedou bavorského
pracovního sdružení (viz výše). Tím se
zařadil
do
řady
bývalých
hornofalckých zemských radů Karla
Haberkorna (Tirschenreuth) a Simona
Wittmana (Neustadt an der Waldnaab),
kteří po dobu jednoho funkčního
období rovněž řídili třístranný svazek
Euregia Egrensis.

3.4 Memorandum uzavřené mezi Metropolitním regionem Norimberk
a Karlovarským krajem
Zástupci Evropského metropolitního regionu Norimberk (EMN) a Karlovarského kraje
podepsali za účasti EUREGIA EGRENSIS v Hersbrucku u Norimberku memorandum
o mezinárodní spolupráci. V návaznosti na memorandum mají spolupracovat zástupci
Karlovarského kraje, města Chebu, Metropolitního regionu Norimberk, EUREGIA
EGRENSIS a představitelé hospodářského života za doprovodu Bavorského státního
ministerstva financí, rozvoje venkova a domoviny.
Memorandum se vrací ke studii podpořené prostřednictvím Euregia Egrensis z evropského
programu Cíl 3 pro bavorsko-české příhraničí, která byla před podpisem memoranda
představena na radnici města Hersbruck. Studii s názvem „Přeshraniční spolupráce
Evropského metropolitního regionu Norimberk - Západní Čechy“ vypracovali
Prof. Dr. Tobias Chilla a Tobias Weidinger B.A. z Univerzity Erlangen-Norimberk, obor
Geografie.

4. Cestovní ruch
4.1

Veletrhy

V únoru se EUREGIO EGRENSIS zúčastnilo veletrhu Holiday World v Praze, kde již
tradičně vystavovalo nejen své propagační materiály, ale i materiály členských obcí.
Na společném stánku s Městem Sokolov mělo vlastní výstavní pult. Spolupráce s Domem
kultury v Sokolově se velmi osvědčila a věříme, že se bude nadále rozvíjet.
Již potřetí jsme měli vlastní výstavní pult na stánku České republiky – CZECHTOURISM
během veletrhu f.re.e München, který se konal také v únoru roku 2014. Tento veletrh je
z hlediska návštěvnosti a zájmu návštěvníků možné označit jako nejlepší.
Podruhé EUREGIO EGRENSIS vystavovalo v minulém roce v září na veletrhu cestovního
ruchu Plzeňského kraje ITEP, který se konal v hale TJ Lokomotiva v Plzni.
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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.

4.2

Burzy propagačních materiálů

V loňském roce jsme zorganizovali tradiční a oblíbené burzy propagačních materiálů v Chebu
a v Sokolově. V pronajatém velkoprostorovém stanu vystavovali čeští a němečtí pracovníci
v cestovním ruchu své propagační materiály.
Chebská burza se uskutečnila v červnu u příležitosti oslav 10. výročí vstupu ČR do EU
a zaznamenala jeden z největších počtů vystavovatelů v posledních letech.
Druhá burza propagačních materiálů proběhla v září na Starém náměstí v Sokolově
u příležitosti Hornické pouti.
Hornická pouť je tradičně hojně navštěvována a stovky zájemců navštívili i náš výstavní stan.
Burza je významným příspěvkem EUREGIA EGRENSIS k rozvoji přeshraniční spolupráce
a lepšímu vzájemnému poznání v našem pohraničí.
Obě akce navštívilo velké množství zájemců o region a lze je považovat za vydařené.
Burzy byly financovány z prostředků velkého projektu „Personální a věcné náklady
EUREGIA EGRENSIS“ z programu Cíl 3 ČR-Bavorsko.

5. Společenské události, akce a projekty sdružení
5.1

Letní tábor mládeže EUREGIA EGRENSIS

Vlajka EUREGIA EGRENSIS vlála od 4. do 10. srpna před mládežnickou ubytovnou
Johanngeorgenstadt. Ta se nachází přímo na česko-německé hranici. Jako centrum letošního
letního tábora mládeže byla ideálním místem pro dívky a chlapce z Čech, Saska, Durynska
a Bavorska ve věku 11-14 let.
V průběhu letního tábora mládeže čekalo na účastníky velké množství dvojjazyčných aktivit.
Na programu byla dokonce i přednáška na téma pervitin. Kompetentní zástupci policie
a konzultačního centra pro drogově závislé se věnovali aktuální drogové problematice
v příhraničním regionu. Konkrétní příklady případů vyvolaly rozpaky.
Na programu letního tábora mládeže v Krušných horách dále bylo: broušení minerálů,
rýžování drahokamů, procházka po městě, GPS-rallye, putování s rangerem a prodloužená
návštěva dolu.
Letní tábor mládeže EUREGIA EGRENSIS se koná od roku 1992 na různých místech
v Čechách, Sasku, Durynsku a Bavorsku. Ubytování na česko-německé hranici bylo v roce
2014 šťastnou volbou, a to nejen kvůli jeho poloze.

5.2

Cena EUREGIA EGRENSIS za rok 2014 udělena v Muzeu parních

lokomotiv Neuenmarkt
Ve středu pozornosti letošního udělování Ceny EUREGIA EGRENSIS stála přeshraniční
kulturní spolupráce. Osobnosti z oblasti kultury z Bavorska, Saska, Durynska a Čech se svým
nasazením od roku 1989 zasloužili o zcelování příhraničního regionu. Nositeli ceny za rok
2014 jsou galerista Hans-Joachim Goller ze Selbu, manželé Edeltraud a Dušan Caranovi
z Aše a generální hudební ředitel Florian Merz z Bad Elsteru.
Při slavnostním udělování ceny v Německém muzeu parních lokomotiv v Neuenmarktu
v okrese Kulmbach vyzdvihla prezidentka bavorského pracovního sdružení Euregia Egrensis,
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Dr. Birgit Seelbinder, ve své oslavné řeči na Hanse-Joachima Gollera jeho rozmanité
umělecko-kulturní nasazení. Již v roce 1990 inicioval založení uměleckého spolku
„Kunstverein Hochfranken Selb e. V.“, který do svého programu zahrnul setkávání s českými
umělci. V případě Gollerových projektů vyjadřuje program přímo název. Jmenují se například
„Sbližování“, „Bez hranic“, „Společně“ nebo „Propojení“. Od roku 2004 se tyto výstavy a
prezentace konaly jednou za dva roky, v poslední době se konají již skoro každý rok.
Saský nositel ceny, generální hudební ředitel Florian Merz, je výkonným intendantem
společnosti Chursächsische Veranstaltungs-GmbH Bad Elster. Od samého počátku svého
působení v Bad Elsteru, tedy od roku 1992, se Merz angažuje v oblasti národy spojující
kulturní spolupráce s Českem. Příkladem je česko-saský hudební festival „Chursächsischer
Sommer“, jak zmínil Christoph Flämig, starosta města ve svém projevu.
Dalibor Blažek, starosta města Aš, ocenil angažmá manželů Edeltraud a Dušana Caranových
z Aše. Manželé od otevření
hranic iniciují spolupráci škol,
spolků a firem.
V roce 1992 byla z iniciativy
manželů Caranových založena
místní skupina spolku Smrčiny
(Fichtelgebirgsverein) v Aši. Ve
spolupráci
se
spolkem
Fichtelgebirgsverein a s městy
Rehau a Aš, a dále s obcí Krásná
byl
z iniciativy
manželů
Caranových
vybudován
přeshraniční most přes Mlýnský
potok. K iniciativám manželů
Caranových patří také Slavnosti
milířů v Aši.
Dr. Wolfgang Schwarz, kulturní
referent spolku Adalberta Stiftera v Mnichově, ve svém slavnostním projevu osvětlil českoněmecké kulturní vztahy v období od Sametové revoluce 1989 a představil hojný počet českobavorských kulturních projektů.
Mezi silnými parními oři: Nositelé Ceny Euregia Florian
Merz (2. zleva), Hans-Joachim Goller (4. zleva), Edeltraud
a Dušan Caranovi (5. a 7. zprava) s reprezentanty
EUREGIA EGRENSIS a slavnostní řečník Dr. Wolfgang
Schwarz (6. v. l.) z nadace spolku Adalberta Stiftera

5.3

Konference Euregia k protidrogové prevenci v Plavně

Prostřednictvím přeshraniční odborné konference konané v prosinci na téma „Problém
metamphetaminu na území EUREGIA EGRENSIS – Nové cesty v prevenci“ se Euregio
Egrensis znovu zaměřilo na dalekosáhlý problém drogové politiky v příhraničí. Konference,
která se konala v prostorách Zemského úřadu okresu Vogtlandkreis v Plavně se zúčastnilo
téměř 60 účastníků s různým odborným zaměřením z celého území EUREGIA EGRENSIS.
Krajská protidrogová koordinátorka Karlovarského kraje, zástupkyně saského ministerstva
sociálních věcí, expertka na otázky závislostí z Oelsnitz a dále lékařský ředitel Okresní
kliniky Rehau přednesli své referáty o různých aspektech prevence závislostí z příslušného
odborného a regionálního hlediska.
Tímto přímým dialogem nabízí EUREGIO EGRENSIS platformu vzájemného poznávání a
výměny zkušeností na regionální úrovni. Díky činnosti této hranice přesahující struktury je
umožněn pohled na vývoj příslušného tématu v odborných oblastech v Bavorsku, Sasku,
Durynsku a Čechách.
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5.4 Bavorsko-český výměnný školní rok Čeští hostující studenti na
vzdělávacích exkurzích
Počátkem dubna navštívili čeští hostující studenti
na pozvání člena Německého spolkového sněmu
(MdB) a spolkového ministra v. v. Dr. HansePetera Friedricha a MdB Dr. Silke Launert
„politický Berlín“. Kromě návštěvy Německého
spolkového sněmu a zastoupení Svobodného státu
Bavorsko byla na programu také prohlídka
historického Friedrichstadtu. Vrcholnou událostí
exkurze byla závěrečná diskuze s poslancem MdB
Dr. Hans-Peterem Friedrichem (na obrázku
uprostřed), který se studenty hovořil o evropských
politických tématech a zodpověděl jejich otázky na toto téma.
V květnu pak čeští hostující
studenti
navštívili
na
pozvání Bavorské státní
kanceláře zemské hlavní
město. Během prohlídky
centra města se účastníci
exkurze
seznámili
se
živými dějinami Mnichova.
V návaznosti
studenti
navštívili Palác prince
Karla.
Po prohlídce reprezentativních prostor hostující studenti živě diskutovali s ministerským
radou Bertoldem Flierlem o aktuálním stavu bavorsko-českých vztahů. Setkání se zúčastnil
také generální konzul Josef Hlobil.
Exkurze do Berlína a Mnichova a regionální exkurze na území EE jsou pravidelnou
a důležitou součástí ročního programu, který realizuje EUREGIO EGRENSIS s hostujícími
studenty. Cílem těchto exkurzí je, aby hostující studenti poznali sousední zemi a politický
život v Bavorsku, ale také na spolkové úrovni.

5.5

Výměna informací s regionem Dunaj-Vltava

Zástupci Euroregionu Dunaj-Vltava (ERDV) na jedné straně a EUREGIA EGRENSIS (EE)
na straně druhé se setkali v Marktredwitz při schůzce k výměně informací o své činnosti.
V rámci setkání informovali zástupci ERDV o současných strukturách Euroregionu DunajVltava, a dále o spektru jeho úkolů. Pro práci euroregionů je důležité, aby byla koordinována
s euregii v zájmové oblasti rozsáhlého regionu Dunaj-Vltava. Proto se již uskutečnila jednání
se zástupci Euregia Bavorský les-Šumava-Dolní Inn, Inn-Salzach-Euregio a Euroregion Silva
Nortica. Do budoucna byla domluvena pravidelná výměna informací mezi euregii a ERDV.

5.6

Euroregionální turistický portál poprvé on-line

Poprvé je k dispozici přehled rozmanité turistické nabídky na celém území EUREGIA
EGRENSIS. Sekretariát EUREGIA EGRENSIS pracovního sdružení Čechy pracoval se
svými partnery dlouho na záměru vytvořit internetový portál, který by napříč hranicemi
propojil pokud možno velké množství turistických nabídek na území EE.
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Odborníci z oblasti turismu z Horních Frank, severní Horní Falce, Saska, Durynska a Čech
usilovali pod vedením českého sdružení EUREGIA EGRENSIS o účelné řešení, které by
zohlednilo a sdružilo nejrůznější zájmy dílčích regionů a turistických organizací.
Pod titulkem „Vítejte na mapovém portálu regionu EUREGIO EGRENSIS!“ lze na
internetových stránkách www.uprostred-evropy.eu a v německé verzi na www.mitteeuropa.eu za podpory zeměpisných map vyhledávat turistické cíle a sestavovat trasy. Cílem
mapového portálu je představení zajímavých míst na území EUREGIA EGRENSIS, tedy
Karlovarského kraje, Tachovska, Bavorska, Durynska a Saska, a přesměrování na podrobnější
internetové prezentace jednotlivých cílů a poskytovatelů služeb.

6. CÍL 3
6.1

Dotační období 2007-2013

EUREGIO EGRENSIS plnilo úlohu administrátora v Dispozičním fondu CÍL 3 (českobavorská hranice), který byl vyhlášen v roce 2008 a ve Fondu malých projektů CÍL 3
(česko-saská hranice), který byl vyhlášen v dubnu 2009.

CÍL 3 ČR – Bavorsko
Dispoziční fond (DF)
Od vyhlášení tohoto fondu bylo celkem schváleno 228 projektů (z toho u 12 projektů došlo
k odstoupení nebo vypovězení smlouvy) - tzn. k vyúčtování a proplacení je celkem 216
projektů:
- za celkem: 2 247 958,32 €
- proplaceno: 1 578 408,50 € za 211 projektů.
U DF dojde ještě k úpravě v proplacených projektech - zbývá proplatit 5 projektů.

Dispoziční fond dotačního období 2007-2013 oficiálně ukončen - posledním
jednáním Společného Regionálního řídícího výboru 14. 5. 2014
Po 23 jednáních RŘV v období šesti let a projednání více než 600 přeshraničních malých
projektů ukončil bavorsko-český Regionální řídící výbor EUREGIA EGRENSIS aktuální
dotační období. Na jednání tohoto grémia v Ostrově v Karlovarském kraji byly schváleny
poslední žádosti aktuálního podporovaného období. Projekty získají z programu Evropské
unie Cíl 3 Bavorsko – Česko v Bavorsku příspěvek až do výše 70 procent a v Čechách až
do výše 85 procent.
Oba vedoucí delegací, Dr. Birgit Seelbinder za bavorskou a František Čurka za českou část
EUREGIA EGRENSIS, si při slavnostním závěru končícího dotačního období pochvalovali
intenzivní spolupráci plnou vzájemné důvěry. Evropský program, známý jako „INTERREG“,
významně přispěl k dalšímu sbližování příhraničních regionů a především k lepšímu poznání
lidí. Oba vyjádřili naději, že podpora takovýchto záměrů bude možná i do budoucna.
Od roku 2008 byly z fondu, který mělo Euregio Egrensis k dispozici, využity téměř čtyři
milióny euro na menší a středně velké partnerské projekty měst a obcí, spolků, organizací,
škol a mateřských škol v Horních Francích, severní Horní Falci a v Karlovarském
a Plzeňském kraji. Mnohé z těchto projektů sloužily v první řadě vzájemnému poznávání
a budování přeshraničních partnerství.
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Poslední schůzky bavorsko-českého Regionálního řídícího výboru se zúčastnili (zleva
doprava): Karel Malát (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), Filip Degl a Jaroslav Sobotka
(Karlovarský kraj), Olga Křížová a Lubomír Kovář (jednatelství českého sdružení
EUREGIA EGRENSIS), Jiří Struček (Město Tachov), Otto Pípla (Centrum pro regionální
rozvoj ČR), František Čurka (prezident českého sdružení EUREGIA EGRENSIS), Jan
Přibáň (Plzeňský kraj), Dr. Birgit Seelbinder (prezidentka bavorského sdružení
EUREGIA EGRENSIS), Karel Jakobec (Město Sokolov), Hermann Hübner (okres
Bayreuth), Alexander Dietz (zast. jednatel bavorského sdružení EUREGIA EGRENSIS),
Volker Liedtke (Schwandorf), Harald Ehm (jednatel bavorského sdružení EUREGIA
EGRENSIS)

Zveřejněna brožura bilancující podporu projektů v období 2007-2013
V nové brožuře s názvem „Ohlédnutí se za obdobím podpory přeshraničních projektů 2007
až 2013 v rámci programu Cíl 3 pro Svobodný stát Bavorsko a Českou republiku“ bilancuje
bavorské sdružení EUREGIA EGRENSIS práci v roli státem pověřeného dotačního místa
v uplynulých letech. Přibližně 1,7 milionu euro plynulo v bavorské části EE do cca 300
malých a středně velkých přeshraničních projektů, které byly v letech 2007 až 2013
realizovány v Horních Frankách a v severní Horní Falci. Na českém území EE bylo ve
stejném období realizováno více než 200 projektů o celkovém objemu téměř 1,7 milionu euro.
Na 30 stranách jsou prezentovány vybrané příklady
podpořených projektů z oblasti vzdělávání a mládeže,
setkávání občanů, životního prostředí, přírody, kultury,
turismu a přeshraniční civilní obrany. Příjemcem
alokovaných finančních prostředků EU přitom byla
zpravidla komunální sféra, spolky a svazy, školy nebo
vzdělávací zařízení. Jsou zde vysvětleny i některé
názorné příklady velkých projektů na území EE.
Také na období do roku 2020 budou opět k dispozici
finanční prostředky EU pro česko/bavorský kooperační prostor. EUREGIO EGRENSIS má
v tomto období hrát opět důležitou roli, ale příslušný dotační program ještě nevstoupil
v platnost. Brožuru je možno zajistit na jednatelství EUREGIA EGRENSIS zdarma: telefon
353 034 142 nebo kolarikova@euregio-egrensis.cz.

CÍL 3 ČR – Sasko
Fond malých projektů (FMP)
Schválená alokace: 1 357 375,69 € - z toho bylo vráceno 100 000,- € - tzn. celková alokace
k rozdělení: 1 257 375,69 €.
Od vyhlášení tohoto fondu bylo schváleno celkem 138 projektů (+ 6 projektů s vedoucím
partnerem na saské straně, 2 následně nebyly zrealizovány):
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- za celkem: 1 430 231,87 €
- proplaceno: 1 165 953,49 € za 136 českých projektů + 8 českých partnerů u 6ti saských LP
projektů.
Jedná o konečný stav, v rámci FMP byly všechny projekty proplaceny.

6.2 Přípravy na dotační období EU 2014-2020:
Kooperační program na startovních blocích
(DTPA/MT) DRÁŽĎANY: Nový Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem
Sasko a Českou republikou (SN-CZ 2014-2020) získává konkrétní podobu. Na internetových
stránkách www.sn-cz2020.eu naleznou potenciální žadatelé o projekty informace o dotačním
území, programu, podpoře a postupech při podávání žádostí. Na těchto stránkách budou i do
budoucna k dispozici veškeré aktuální informace a zprávy o „Programu přeshraniční
spolupráce SN-CZ 2014-2020“.
Celkový objem prostředků v tomto programu bude ve výši 185,8 milionů euro. Z této částky
poskytne Evropská unie 157,9 milionů z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou byl
v září 2014 předložen Evropské komisi ke kontrole a ke schválení. Formální schválení je
očekáváno na jaře 2015. V návaznosti bude program spuštěn pro žadatele. Informace o
termínech a změnách termínů jsou rovněž k dispozici na stránkách www.sn-cz2020.eu.
Komise schválila dne 17. prosince 2014 „Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020“.
Informace lze získat na internetových stránkách programu: www.by-cz.eu, které byly
spuštěny zatím v německém jazyce. Česká verze stránek bude následovat.
Očekává se, že ještě před letními prázdninami, pravděpodobně v květnu t.r. bude program
vyhlášen a bude zahájen příjem projektových žádostí.

Výroční zprávu sestavil:
Ing. Lubomír Kovář
Jednatel sdružení EE
Jaroslava Koláříková
Asistentka pro členskou základnu
7. dubna 2015
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