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Evropské dotace – Malé projekty – Inovace.
EUREGIO EGRENSIS bilancuje | Tisková konference v Hofu
Letošní společná tisková konference všech tří pracovních sdružení EUREGIA EGRENSIS (EE) – tedy
bavorského, českého a sasko-durynského, se konala 17. dubna 2015 v bavorském městě Hof. Pozvání
na radnici města na řece Sále přijalo více než 80 hostů z řad zástupců politiků a komunální sféry, a
dále iniciátoři a aktéři nejrůznějších projektů podpořených z EU.
Prezidia všech tří pracovních sdružení bilancovala:
V zastoupení za prezidenta sasko-durynského sdružení EUREGIA EGRENSIS, primátora Ralfa
Oberdorfera, vystoupil s projevem Andreas Haustein, člen prezidia EE a 1. radní Krušnohorského kraje.
Letní tábor mládeže EUREGIA EGRENSIS se bude zabývat otázkou prevence v oblasti pervitinu
Letní tábor mládeže 2015 organizovaný naším pracovním sdružením se tentokráte uskutečnil v
Johanngeorgenstadtu v Krušných horách. Celkem 30 mladých lidí ze všech čtyř zúčastněných zemí
spolu strávilo počátkem srpna týden plný zážitků. Stěžejním tématem tábora byl hornický region
Krušné hory. Obvyklé jazykové animace sloužily k poznávání jazyka sousedů. Nová byla v letošním
roce přednáška na téma protidrogové prevence a především na téma pervitin ve spolupráci s policií a
poradnou pro závislosti diakonie z Aue. Překvapivý byl nejen všeobecně velký zájem účastníků ve
věku 11-14 let, bylo položeno mnoho otázek a ukázalo se, že žáci již mají základní vědomosti
speciálně o pervitinu.
Téma pervitin bude hrát v práci EUREGIA EGRENSIS svou roli i nadále. Dvě konference zorganizované
v rámci projektu spolupráce orgánů veřejné správy „CLARA 2“, a to v roce 2012 v Aši a v roce 2013 v
Rehau, pokračovaly 11.12.2014 v Plavně, kde se konala další odborná konference poskytující bližší
informace na téma „Nové cesty v oblasti prevence“.

Zástupci ministerstev, úředníci veřejné správy a policie, zástupci z protidrogových poraden a zástupci
z řad lékařů diskutovali o inovacích v oblasti prevence. Obzvláště informace z praxe přednesené paní
Benešovou z KÚKK, paní Ullmann z poradny pro závislosti Suchtberatungsstselle Oelsnitz a Dr.
Lothara Franze z kliniky Bezirksklinik v Rehau přispěly k čilé diskuzi. Byly navázány nové kontakty pro
budoucí projekty.
Více než 90% všech konzumentů drog registrovaných v Sasku konzumuje (také) pervitin. Proto si
EUREGIO EGRENSIS naplánovalo, že se bude problémem pervitinu i nadále zabývat. Sasko-durynské
sdružení EE se bude tématem znovu zabývat v rámci plánovaného budoucího projektu partnerské
spolupráce veřejné správy v příhraničním regionu Saska-Bavorska – Čech „CLARA 3“.
Start a snadnější poskytování dotací z prostředků
prostředků EU do budoucna a v rámci Fondu malých projektů.
Přípravy na dotační období Sasko-Česko 2014-2020 jsou téměř ukončeny. Sasko-české euroregiony se
zasadily zvláště o to, aby se poskytování dotací pro žadatele usnadnilo a zjednodušilo. Použití paušálů
např. Na mzdové a režijní výdaje bude – minimálně pro malé projekty - povinné. To sníží náročnost
a ušetří čas při vyúčtování. Dotační sazba zůstává zatím na 85%.
Podstatným úspěchem pro EUREGIO EGRENSIS je, že nyní bude možná i podpora bavorských
účastníků projektu, což bylo doposud problematické. Se schvalováním prvních projektů se počítá
v říjnu 2015.
Konzultace k alternativním dotačním programům: Jednatelství EUREGIA EGRENSIS AG
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Kulturní cesta fojtů vede do budoucnosti
Pilotním projektem „Kulturní cesta fojtů“ byl položen základ pro obsáhlý budoucí záměr. Fojtové
z Weidy se svými bočními liniemi po několik staletí ovlivňovali dějiny regionu od Weidy přes Greiz a
Plavno až na Ašsko. Bývali také královskými rychtáři na Chebsku. Fojty připomíná dnešní pojem
„Vogtland“. Společně se sdružením „Dialog mit Böhmen e.V.“ z Greizu, Státním okresním archivem
v Chebu a dalšími partnery byl položen základ pro společný marketing společných dějin regionu
v oblasti turismu a kultury. Za tímto účelem byli na odborné konference a workshopy zváni experti a
vznikla sbírka historických míst a objektů, která má v podobě brožury posloužit jako odborný
pomocník pro pracovníky v oblasti turismu a experty v oblasti kultury. Pro veřejnost byla vytvořena
putovní výstava, která bude zanedlouho k vidění také v saském Vogtlandu. Od roku 2015 existuje
společný turistický svaz „Tourismusverband Vogtland“, ve kterém jsou propojeny spolkové země
Durynsko a Sasko. Tento svaz převezme při budoucím následném projektu kulturní cesty
zodpovědnost za marketingový koncept. V budoucnosti má být intenzívněji zapojena i bavorská
strana.
František Čurka | prezident českého Regionálního sdružení obcí a měst EUREGIO EGRENSIS
„Pokroky v oblasti propagace turismu v regionu jsou nyní viditelné také online. Na novém portálu
www.mitte-europa.eu můžeme nyní celý svět informovat o společném turistickém regionu. Plánovač
tras a odkazy na zajímavé nabídky mají přilákat individuální turisty do regionu.“
Dr. Birgit Seelbinder | Prezidentka bavorského prac. sdružení EUREGIA EGRENSIS
„Novým stěžejním tématem příštích měsíců bude téma Ochrana spotřebitelů v přeshraničních
obchodních vztazích a v rámci poskytování služeb. Euregio bude na odborném zasedání dne 29. dubna

2015 společně s výzkumným pracovištěm Univerzity Bayreuth rokovat o otázkách spotřebitele z
právního hlediska, a to jak v Německu popř. Bavorsku, tak v Čechách. Odborníci z ministerstev a
odborných zařízení se budou danému tématu věnovat z nejrůznějších pohledů jednotlivých zemí i z
pohledu celoevropského. Euregio tím chce vyzdvihnout nové téma, které bude mít potenciál do
budoucna, jelikož množství zákazníků, které proudí oběma směry, neustále roste.“
Projev hosta
Jako slavnostní řečnice ocenila europoslankyně Monika Hohlmeier úzkou spolupráci v rámci EUREGIA
EGRENSIS v uplynulých dvou desetiletích. Při nesčetném množství projektů a konferencí na úrovni
správy docházelo k vzájemnému poznávání a již bylo mnohého dosaženo. Europoslanky nás vyzvala k
tomu, abychom se v našem spíše venkovském regionu věnovali rovněž inovativním projektům.
Předpokladem je odpovídající infrastruktura.
Rozšíření širokého pásma na venkově může být základem pro usídlení podniků např. také
vzdělávacích zařízení. Pouze tak by mohl být tento prostor zajímavý také do budoucna a podařilo by
se udržet mladé lidi v regionu.
Inovace, to znamená ale také riziko. Doposud byly podklady pro poskytování dotací nastaveny
většinou tak, že byla možná pouze podpora předvídatelných projektů. V případě neúspěchu například
při nepředvídatelných změnách projektu, dochází ke krácení, popř. neposkytnutí dotačních
prostředků.
Osobně se zasadila o to, aby poskytovatelé dotací projevili větší ochotu vstupovat do rizika a vyzvala
také lokální politiky k podpoře většího množství takových inovativních, ale rizikových záměrů. Jestliže
bude 50 % finančních prostředků využito dobře, bude to obrovský úspěch pro region, neboť většina z
těchto projektů má obrovský potenciál do budoucna.
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