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Úvodní slovo předsedy 
 
Vážení členové euroregionu,  
vážení přátelé přeshraniční spolupráce, 
 

předkládáme Vám Výroční zprávu o činnosti Euroregionu 
Krušnohoří za rok 2021.  
Toto hodnocené období bylo opětovně poznamenáno 
výraznými omezeními, jejichž jediným důvodem byla 
pokračující pandemie Covid 19. Zákaz kontaktů a překračování 
hranic je pro naši činnost zásadním omezením, protože 
základem naší spolupráce je vytváření společných projektů a 
setkávání.  
Základem činnosti po celé hodnocené období byla také aktivní 
účast na přípravě nového programového období a dokončení 
připravených a schválených projektů ze zásobníku v objemu 
zbývajících prostředků. 

V přípravě nového programového období a sjednocení postupu euroregionů byla připravována 
mimo jiné společná platforma Euroregionů ČR (AEČR), do které jsme následně vstoupili.  
 
V roce 2021 proběhla většina jednání přípravného období videokonferenčně v prostředí 
WebEx. Jde především o společné jednání Zemského ředitelství Sasko a zástupců krajů 
Libereckého, Ústeckého a Karlovarského k přeshraniční spolupráci. Řešily se především paušály 
a problematika FMP. Rovněž se projednávaly podmínky tzv. jednoho správce. V našich 
podmínkách jsme se přiklonili k dosavadnímu způsobu financování, a to je jeden správce na 
saské straně. Tato problematika se projednávala rovněž na platformě AEČR. 
Velké ocenění si zaslouží předsedové všech komisí i jejich členové, protože vzájemné osobní 
setkávání bylo i v činnosti komisí nahrazeno videokonferenčně v prostředí WebEx. Museli jsme 
si na tuto novou zkušenost zvyknout. Takto se podařilo udržet alespoň základní činnost komisí 
a jejich podklad pro činnost Rady Euroregionu Krušnohoří. 
 
Velkou společenskou událostí bylo předání Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 
2020 a 2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově.  
 
V přípravě příštího programového období 2021–2027 zbývá ještě řada nedokončených témat. 
Jde především o vlastní funkci administrace, předkládání a schvalování projektů v oblasti FMP, 
dále dořešení problematiky činnosti jednatelství v rámci řízení projektů, a dalších praktických 
otázek. Tato problematika by měla být vyjasněna a schválena do září 2022. 
 
Souhrnně v tuto chvíli děkuji a velmi si cením práce všech komisí a rady. Velké poděkování také 
našemu jednatelství a dík i za spolupráci s jednatelstvím Erzgebirge. Přeji všem členům 
euroregionu úspěch při předkládání projektů v roce 2023. 
 
Ing. Vlastimil Vozka, předseda 
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1. Základní údaje 
 
Název: Euroregion Krušnohoří 
Sídlo: Městské divadlo v Mostě 
Doručovací adresa: Topolová 1278, 434 01 Most 
IČ: 47324651 
DIČ:  
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob 
www.euroreg.cz 
https://www.facebook.com/EuroregionKrusnohori 
 

 

1.1.  Členové 

     Německá část 
 

      Česká část 

▪ Zemský okres Střední Sasko/ 
Mittelsachsen 

▪ Zemský okres Krušnohoří/ 
Erzgebirgskreis 

▪ Spořitelna/ Sparkasse Mittelsachsen 

▪ 65 měst a obcí v bývalých okresech 
Most, Chomutov, Louny, Teplice a 
Litoměřice 

▪ 32 firem a organizací  

http://www.euroreg.cz/
https://www.facebook.com/EuroregionKrusnohori
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1.2.  Členská základna 

 
 

Okres Most: 
 
Most, Hora Svaté Kateřiny, Meziboří 
Brandov, Český Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice, Nová Ves v Horách, Obrnice, Patokryje, 
Polerady 
            
            
            
 
Okres Chomutov: 
 
Chomutov, Jirkov, Kadaň, Vejprty, Klášterec nad Ohří 
Blatno, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Kalek, Kovářská, Křimov, Libědice, Měděnec, 
Místo, Nezabylice, Račetice, Radonice, Veliká Ves, Vysoká Pec 
 
            
            
            
 
Okres Louny: 
 
Louny, Podbořany, Postoloprty, Žatec 
Bítozeves, Brodec, Břvany, Cítoliby, Deštnice, Dobroměřice, Domoušice,  Chožov, Jimlín, 
Krásný Dvůr, Lubenec, Panenský Týnec, Ročov, Vrbno nad Lesy, Vršovice, Zbrašín 
            
            
            
 

 
Okres Teplice: 
 
Osek, Dubí, Duchcov, Hrob, Bílina 
Háj u Duchcova, Lukov – Štěpánov, Moldava, Žim 
 
            
            
            
Okres Litoměřice: 
 
Libochovice 
Křesín, Lkáň, Podsedice, Třebenice, Třebívlice 
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1.3. Organizace 

 
1. Asistenční centrum, a.s, Sportovní 3302, 434 01 Most 
2. BES, s.r.o., Jezerní 6, 43502 Most-Souš 
3. Celio a.s., V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 
4. Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří, Český Jiřetín 19, 436 01 

Litvínov 
5. ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4 
6. Destinační agentura Dolní Poohří, Nám. Prokopa, Velkého 1951, 438 01 Žatec 
7. Destinační agentura Krušné hory, o.p.s. Klíny, čp.61, 436 01 Litvínov 
8. Develop Most, Zd. Fibicha 2825, 434 01 Most 
9. Dopravní podnik města Mostu a Litvínova a.s., Budovatelů 1395/23, 434 01 Most 
10. Energie o.p.s., Hornická 106, 435 13 Meziboří 
11. Gymnázium a Střední odborné učiliště zemědělské a odborné učiliště,  

Kpt. Jaroše, 441 00 Podbořany 
12. Jiří Šnábl – Modua – Mostecká 39, PO BOX 133, 430 01 Chomutov 
13. MAS Naděje Most o.p.s., Lišnice čp.42, 434 01 Most 
14. Městské divadlo v Mostě, s.r.o., Divadelní 15, 434 01 Most 
15. Oblastní charita Most, P. Jilemnického 2457, 434 01 Most 
16. OMNI TEMPORE, o.p.s., Báňská 287, 434 01 Most 
17. ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov 
18. Partnerský spolek Litvínov, náměstí Míru 575, 436 01 Litvínov 
19. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
20. Sdružení odborových organizací CCG, Václava Řezáče 315, 434 01 Most 
21. Skupina historického šermu Vítkovci, z. s., Štefánikova 342, 439 42 Postoloprty 
22. Sport Club 2000 Chomutov, Nerudova 65, 430 01 Chomutov 
23. Středisko pro úspory energie, s.r.o., Moskevská 508, 434 01 Most 
24. Střední škola technická a automobilní, Pražská 702, 434 01 Chomutov 
25. Technické služby města Mostu a.s., Dělnická 164, 434 62 MOST – Velebudice 
26. United Energy a.s., Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany 
27. Vernerův mlýn o.p.s., Brloh 26, 440 01 Louny 
28. Vysoká škola finanční a správní, Pionýrů 2806, 434 01 Most 
29. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, 
       Budovatelů 2830, 434 37 Most 
30. Vzdělávací a rekreační centrum Lesná, o.p.s., Lesná 25, 435 45 Nová Ves v Horách 
31. Zoopark Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov 
32. Žatecký pivovar s.r.o., Žižkovo náměstí 81, 438 01 Žatec 
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1.4. Geografická mapa 
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1.5. Organizační struktura 

 

1.6. Personální obsazení 

Na české straně nedošlo v roce 2021 k personálním změnám. Jednatelkou v německé části 
euroregionu se stala od 1.1.2021 paní Elke Zepak. Pozice finančních a projektových manažerů 
jsou hrazeny z projektu Společný fond malých projektů Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 
(ADMIN/KPF) 100247726. 
 
Euroregion Krušnohoří  
Jednatel/finanční manažer                                                Ing. Petra Konečná 
Projektová manažerka/vedoucí kanceláře                      Martina Ďurdíková 
Euroregion Erzgebirge  
Jednatel                                                                          Elke Zepak 
Projektový manažer                                                             Jan Prokopec 
Finanční manažerka/ vedoucí kanceláře                      Gerit Straube 
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2. Práce orgánů a pracovní skupin 

2.1. Jednatelství Krušnohoří/Erzgebirge 

K pravidelným schůzkám byla nadále vzhledem k pandemii nemoci Covid 19 využívána 
platforma aplikace Cisco WebEx. Náklady na licenci jsou rozloženy rovnoměrně mezi českou a 
německou část. Společný sekretariát zasedal distančně 3.2., 16.6., 2.9. a 19.10. 2021. 
Předmětem schůzek byla především organizace zasedání odborných pracovních skupin, 
příprava Lokálního řídícího výboru, příjem projektových žádostí, organizace česko-německé 
rady a  Ceny Euroregionu/Krušnohoří za rok 2020 a 2021 a společná příprava na nové dotační  
období 2021+. 

10.9. se uskutečnilo setkání předsedů a jednatelů ve Freibergu. Hlavním tématem jednání byla 
reakce na nový model fungování Fondu malých projektů v režimu jednoho příjemce. 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6508 
 
 
 

Ing. Vlastimil Vozka, Matthias Damm 
 
 

 

http://euroreg.cz/?p=6508
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2.2. Rada 

Mostecko  

Ing. Vlastimil Vozka, předseda 
 
zastupitel, radní města Mostu 

David Kádner starosta Nová Ves v Horách 

Petr Červenka starosta Meziboří 

 
Chomutovsko  
Mgr. Milan Märc 
( kooptace radou do konání VH) 

 
náměstek primátora města Chomutova 

Mgr. Jan Losenický místostarosta Kadaně 

Ing. Štefan Drozd, místopředseda starosta Klášterce nad Ohří 

Mgr. Darina Kováčová starostka Jirkova 

 
Lounsko  
Mgr. et Bc. Milan Rychtařík místostarosta Loun 

Jaroslav Špička místostarosta Žatce 

Mgr. Radek Reindl starosta Podbořan 

 
Teplicko  
Ing. Jiří Hlinka místostarosta Oseku 

Mgr. Zbyněk Šimbera starosta Duchcova 

 
Litoměřicko  
Mgr. Josef Seifert zastupitel Třebívlice 

 
Mimo municipalitu  
MgA. Jiří Rumpík umělecký šéf, Městské divadlo Most 

Ing. René Konečný ředitel společnosti Celio a.s. 

  
Ing. Pavel Hajšman, vedoucí Odboru regionálního rozvoje ÚK, čestný host 
 
 
JEDNÁNÍ RADY 

 
29.1. 
 

videokonference 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6158 

5.3. videokonference 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6198 

23.4. videokonference 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6257 

28.5.  videokonference 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6332 

25.6.  videokonference 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6332 

http://euroreg.cz/?p=6158
http://euroreg.cz/?p=6198
http://euroreg.cz/?p=6257
http://euroreg.cz/?p=6332
http://euroreg.cz/?p=6332
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24.9.  Most (jednání před valnou hromadou) 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6556 

22.10. Kadaň 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6587 

3.12. Lesná 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6654 

 

 
Videokonference 5.3.2021 
 

 
 
Kadaň, 22.10.2021 

 

http://euroreg.cz/?p=6556
http://euroreg.cz/?p=6587
http://euroreg.cz/?p=6654
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2.3. Společná česko-německá rada 

Společné grémium zasedalo videokonferenčně v náhradním termínu z roku 2020 dne 26.3. 
2021.  
Před samotným jednáním se sešli oba předsedové — Ing. Vlastimil Vozka a Matthias Damm, 
aby si vyměnili názory na aktuální společná témata. Hovořili o paritním rozložení bilaterárních 
odborných komisí, o společné propagaci a práci s veřejností a o přípravě nového programového 
období 2021+, především o návrhu nového modelu fungování Fondu malých projektů. 
V hlavním programu byla členům rady představena zpráva o činnosti společného sekretariátu 
2020/2021, prezentace úspěšných projektů, zpráva o činnosti Asociace evropských 
příhraničních regionů a stav přípravy nového programového období 2021. 
 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6222 

http://euroreg.cz/?p=6222
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Řádné zasedání česko-německé rady se konalo 8.11.2021 na Zámku Valdštejnů v Litvínově. 
Program zahrnoval zprávu o činnosti obou sekretariátů za rok 2021, aktuální stav přípravy 
Programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko 2021+ představil Dr. Roger Mackeldey (SMR 
Sasko) za Řídící orgán s doplněním Mgr. Stanislava Rataje (MMR ČR) za Národní orgán a 
organizace Ceny Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge za rok 2020/2021.  
 
 

 
 
 

 
 
Zasedání česko-německé rady, 8.11.2021 Zámek Valdštejnů Litvínov 
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2.4. Odborné komise 

2.4.1. Komise pro kulturu a mládež 
PhDr. Václav Hofmann, jednatel Městské divadlo v Mostě, předseda 
Bc. Věra Fryčová, ředitelka organizace, Zoopark Chomutov 
Jaromír Vápeník, předseda kulturní komise Postoloprty 
MgA. Jiří Rumpík, umělecký šéf, Městské divadlo Most 
Ing. Marcela Dvořáková, místostarostka města Bílina 
Doc. Mgr. Lukáš Novotný, M.A., Dr.phil., FF Ujep Ústí nad Labem  
Ing. Jiří Macháček, starosta Oseku 
Mgr. Jan Losenický, místostarosta Kadaně 
Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastní muzeum a galerie v Mostě  

 
Pracovní skupina se sešla dne 6.5. 2021 videokonferenčně a 21.9. 2021 prezenčně v Městském 
divadle v Mostě s online přenosem pro německou část komise. Plánované zasedání dne 
16.11.2021 muselo být zrušeno z důvodu restrikcí v souvislosti s vývojem pandemie Covid 19. 
Komise byla průběžně informována o navazujícím programu Interreg VI, vydávala odborná 
stanoviska k předkládaných projektů z FMP, představovala kulturní projekty a navrhla 
kandidáty na Cenu ERK/ERK 2021. 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6288 
 

 
Videokonference, 6.5.2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městské divadlo v Mostě, 21.9.2021 

http://euroreg.cz/?p=6288
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2.4.2. Komise pro hospodářství a turistiku 
Ing. Ivana Košanová, ředitel OHK Chomutov 
Arnošt Ševčík, sdruž. odbor. org. /SOO/ CCG 
Sylvie Škubová, Odbor vnějších vztahů, Magistrát města Chomutova 
Ing. Karel Honzl, místostarosta Podbořany 
Dr. Ing. Radka Hodicová, tajemnice MÚ Klášterec nad Ohří 
Ing. Jana Nedrdová, Odbor podpory podnikání, inovací a transformace ÚK 
Ing. Jiřina Pečnerová, ředitelka OHK Most 
Ing. Petra Fryčková, ředitelka Destinační agentura Krušné hory 
Ing. Lukáš Pichlík, ředitel Destinační agentura Dolní Poohří 

 
Pracovní skupina se sešla videokonferenčně 4.5.2021 a 20.9. 2021 v Seiffenu.  
Komise vydávala odborná stanoviska k projektům, diskutovalo se o vlivu pandemie na cestovní 
ruch a hospodářský rozvoj ve společném dotačním území. Komisi byly průběžně prezentovány 
aktuální informace k Programu Interreg VI 2021+. 
Celé zprávy: http://euroreg.cz/?p=6280, http://euroreg.cz/?p=6494 

 
Seiffen, 20.9.2021 

Videokonference, 6.5.2021 

http://euroreg.cz/?p=6280
http://euroreg.cz/?p=6494
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2.4.3. Dopravní komise 

Ing. Petr Pípal, starosta města Dubí 
Miroslav Kurucz, jednatel firmy BES s.r.o., Chomutov 
Dagmar Macháčková, odbor dopravy a silničního hospodářství KÚÚK 
Jaroslav Komínek, zastupitel ÚK 
Ing. Jiří Holý, Dopravní podnik Mostu a Litvínova 
Ing. Vladimír Štochl, ředitel Regionálního obchodního centra ČD, a.s. 
Ing. Vojtěch Brzoň, tajemník komise dopravní města Mostu 
Ing. Petr Fišer, předseda správní rady Nadačního fondu “Moldavská dráha / Teplický 
Semmering” 

 
Pracovní skupina se zúčastnila dne 4.5. 2021 videokonferenčního jednání a 20.9.2021 jednala 
a prezenčně spolu s komisí pro krizový management v Reitzenhain. Předmětem jednání byly  
aktuální informace k dotačnímu programu Interreg VI A, informace Spolkové policie o 
dočasném uzavření hranic, informace o silniční spojení B 174 a projektové plány komise.   
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6272 
 

 
Společná komise dopravní a krizový management, 20.9. 2021 Reitzenhain 

 

 
Exkurze k historickému mostu v Mittelschmiedeberg, 20.9. 2021 

http://euroreg.cz/?p=6272
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2.4.4. Komise pro muzea a kulturní památky 
Mgr. Michal Soukup, ředitel Oblastního muzea a galerie v Mostě 
Mgr. Markéta Prontekerová, ředitelka Oblastního muzea v Chomutově 
Ing. Vlastimil Skála, předseda výboru pro kulturu a památkovou péči ÚK 
Eliška Broumská, propagační a kulturní referent Jirkov 
Mgr. Michaela Hofmanová, kastelánka Krásný Dvůr 
Jaroslav Špička, místostarosta Žatec 
Antonín Herzán, předseda Horského klubu Lesná (Mgr. Kateřina Herzánová ) 
Petr Liebscher, vedoucí muzea a správce františkánského kláštera Kadaň 
Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea v Mostě 
MgA. Kateřina Melenová, ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech 

 
Členové komise se sešli v hybridním formátu dne 15.11.2021 v Oblastním muzeu a galerii 
v Mostě. Česká část komise jednala prezenčně s online připojením saské části. Program 
zahrnoval aktuální informace k přípravě nového dotačního období Programu spolupráce ČR-
Sasko 2021-2027, schéma Fondu malých projektů, projektová témata a cíle komise. Komise 
v závěru jednání navštívila výstavu Dřevěné drahokamy z Krušných hor „Hračkářský průmysl v 
Krušnohoří – dvě země – dvě cesty. 
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2.4.5. Komise pro životní prostředí 
Ing. Monika Zeman, ředitel správy povodí Povodí Ohře  
Ing. Tomáš Kropáček – MÚ Kadaň 
Ing. Pavel Sláma, ředitel jednotky EKO ORLEN Unipetrol RPA s.r.o 
Ing. Petr Svoboda, CSc. ředitel společnosti VÚHU, a.s. 
Ing. Renáta Zárubová, Ph.D., předseda představenstva, ředitel společnosti VÚHU Most 
Ing. Irena Jeřábková, vedoucí odboru tajemnice výboru pro životní prostředí ÚK 
Ing. Tomáš Novák, jednatel, energetický specialista, Středisko pro úspory energie s.r.o 

 
Pracovní skupina jednala videokonferenčně 10.6.2021 a prezenčně 14.9.2021 v Neuhausenu.  
Komise poskytla informace o krátkém filmu „Kapka vody“. Na návrh odborné komise se Rada 
Euroregionu Krušnohoří zasadila o to, aby tento pořad nebyl uveden v televizi až pozdě před 
půlnocí, ale v nějakém atraktivnějším vysílacím čase. Tomuto bylo vyhověno. Předmětem 
jednání byly dále projekt OWADIS, údaje o vlčí populaci, informace o přípravě nového 
programového období 2021–2027, představení saského projektu „Wolfsmanagement“ a 
vícejazyčného portálu „Kommunalswitch“.  
 
Celé zprávy: http://euroreg.cz/?p=6373, http://euroreg.cz/?p=6525 
 

Videokonference 10.6.2021 

 

 
Neuhausen 14.9.2021 

 
 
 

http://euroreg.cz/?p=6373
http://euroreg.cz/?p=6525
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2.4.6. Komise pro krizový management 
Ing. Jiří Hlinka, místostarosta Oseka 
Bc. Luboš Pros, vedoucí oddělení obrany a krizového řízení Magistrátu města Mostu 
Ing. Stanislav Hájek, tajemník bezpečnostní rady města Chomutov 
Radek Baláš, ředitel Městské policie Louny 
Ing. Marcel Kucr, DiS., vedoucí oddělení krizového řízení ÚK 
Ing. Martin Repko, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. 
Jan Trpišovský, vedoucí krizového řízení Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p.o. 
Bc. Miroslav Račko, náčelník Horské služby Krušné hory 

 
Komise se sešla dne 20.9. 2021 
společně s dopravní komisí, aby 
projednala aktuální problémy 
záchranných složek, civilní ochrany 
a důsledky uzavření hranic. 
Členové obou komisí kvitovali, že 
můžeme využít spojení obou 
komisí, ačkoliv jsou rozdílné 
skupiny, protože témata se 
překrývají, jako např. B174, ale 
také uzavírání hranic, výměna 
informací, uzavírání silnic i běžně 
mimo krizové situace. Komisi byl 
představen projektový záměr jako 
reakce na požár v loňském roce ve 
Vejprtech, s cílem sjednocení 
systému varování jak na německé, 
tak na české straně. Projekt 
s názvem Neomezená pomoc byl 
podán a schválen LŘV 24.11.2021. 
Další aktivitou, nezávislou na 
projektových prostředcích je vzájemná návštěva a výměna 
zkušeností Call centra mezi Chemnitz a Ústím nad Labem, včetně záchranné složky. Kontakty 
byly zaslány přes příslušné sekretariáty. Tento úkol byl zadán přímo saským Ministerstvem 
vnitra. 
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2.4.7. Sportovní komise 
Mgr. Zdeněk Pištora, starosta města Postoloprty 
Ing. Petr Procházka, předseda FK Bílina 
Ivana Šmídová, tajemnice komise sportu a tělovýchovy města Most 
Mgr. Michal Vavroch, vedoucí oddělení kultury a sportu města Most 
Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka města Bíliny 
Miroslav Schimmer, zastupitel města Boží Dar, statutární zástupce Sport Club 2000 
Chomutov 

 
Pracovní skupina se sešla 16. 2. a 3.5.2021 videokonferenčně. Členové hodnotili sportovní 
projekty, byli informováni o aktuálním stavu přípravy Interreg VI A 2021 + a o stavu Fondu 
malých projektů. Komise si vyměnila informace o důsledcích restrikcí ve sportu v době 
pandemie nemoci Covid 19. Většina sportovních akcí musela být bohužel v roce 2021 na obou 
stranách hranice zrušena nebo přesunuta na rok 2022, včetně česko-saských projektů. I tradiční 
projekt Sportovní hry dvou Euroregionů Krušnohoří/Erzgebirge/Labe/ Elbe se v roce 2021 
nemohl uskutečnit. 
 
Celé zprávy: http://euroreg.cz/?p=6267, http://euroreg.cz/?p=6178 

http://euroreg.cz/?p=6267
http://euroreg.cz/?p=6178
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2.4.8. Zemědělská komise 
Ing. Roman Honzík, VÚRV Chomutov  
Ing. Monika Zeman, ředitel správy povodí Povodí Ohře 
Ing. Ivo Bednár, zastupující předseda Okresní agrární komory v Mostě 
Ing. Josef Ryšavý, vedoucí pracovník CLLD, ředitel o.p.s. 
Ing. Monika Šamsová, poradkyně 
Ing. Jan Veleba, ředitel OAK Most 

 
Digitální organizaci tentokrát převzala německá strana. Předseda Werner Bergelt přivítal komisi 
prostřednictvím platformy GoToMeeting dne 12.4.2021. Diskutovalo se o současné situaci v 
zemědělství v euroregionu. Pan Ing. Roman Honzík, předseda české části komise odprezentoval 
výsledky projektu ENZEDRA Bílá místa rolnické historie. Sekretariát i tuto komisi informoval o 
vývoji přípravy Programu spolupráce 2021-2027 Interreg VI A.  
Bohužel plánované prezenční setkání v závěru roku 2021 nemohlo být uskutečněno z důvodu 
nepříznivého pandemického vývoje. 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6240 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://euroreg.cz/?p=6240
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2.4.9. Sociální komise 
Ing. Karel Giampaoli, oddělení humanitárních činností Krajský úřad Ústeckého kraje  
Mgr. Alena Tölgová, ředitelka MSSS Chomutov 
Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka Charita Most 
Mgr. Bc. Jan Holub, ředitel ZŠ Dubí 
Taťána Tkadlečková, vedoucí úseku sociální práce a prevence MÚ Louny 
Mgr. Jana Pánková, referentka odbor sociálních věcí Magistrát města Mostu 
Mgr. Kamila Sulíková, vedoucí odboru soc. služeb Žatec 

 
Členové komise si v diskuzním virtuálním fóru dne 21.6.2021 vyměnili zkušenosti s tím, jaké 

dopady měla pandemie covidu v sociální oblasti. Hlavním a společným cílem bylo ochránit 

nejzranitelnější skupinu obyvatel, především seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také 

osoby samostatně žijící, osoby bez domova a klienty azylových domů. Důležitá byla i podpora 

rodin s dětmi při distanční výuce. Diskuze se zaměřila také na téma dobrovolnictví, které se 

rozvinulo především při vyhlášení nouzového stavu a komise si jej zvolila jako další téma 

společného jednání. Dne 8.9.2021 se po dlouhém pandemickém období sešli členové sociální 

komise Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge na svém zasedání v Saxonii ve Freibergu. Hlavním 

tématem jednání byla potravinová banka a aktuální informace o přípravě programu Interreg VA 

2021+. Komise hodnotila také přeshraniční dopad podaných projektů se sociálním zaměřením. 

Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6417, http://euroreg.cz/?p=6476 

Videokonferenční jednání 21.6.                                           Jednání komise 8.9. Saxonie Freiberg  

http://euroreg.cz/?p=6417
http://euroreg.cz/?p=6476
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3. Realizace programu přeshraniční spolupráce 2014-2020  

3.1. Fond malých projektů FMP 

Fond malých projektů je v tomto programu realizován formou velkého projektu. 
Číslo projektu: 100247726 
Projekt název: Společný fond malých projektů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří 
(ADMIN/KPF) 
LP: Euroregion Erzgebirge 
PP: Euroregion Krušnohoří – česká část 
OP: Cíl2 ČR – SASKO  

 
V důsledku pandemie COVID-19 se realizace malých projektů zpomalila a dochází k 
neplánovanému vracení prostředků, o jejichž opětovné navázání PP1 usiluje. Tak byly ještě 
v roce 2020/2021 schváleny náhradní české projekty v celkové výši dotace 39 702, 69 EUR. 
Projekty se mohou realizovat do konce října 2022 a předložit k vyúčtování nejpozději do konce 
roku 2022. Na české straně euroregionu byly prostředky 100 % navázány již v roce 2020. Dne 
9.12. 2021 byla MV schválena žádost o změnu o navýšení administrativního podílu pro PP1 
Euroregion Krušnohoří – česká část ve výši 57 500,00 EUR a zároveň přesun prostředků EU ve 
výši 30.000,00 EUR z FMP Lead partnera do FMP partnera PP1. Tato transakce umožnila 
realizaci všech náhradních českých projektů a pokrytí mzdových nákladů projektové a finanční 
manažerky i v roce 2021.  
 

 
CZ DE CELKEM 

Prostředky EU pro malé 
projekty € 

1 226 138,66  1 389 024,35 2 615 163,01 

Prostředky EU pro administraci € 216 377,44  616 303,65  832 681,09 

Prostředky EU celkově € 1 442 516,10 2 005 328,00 3 447 844,10 

  

 
CZ DE CELKEM 

Prostředky EU pro malé 
projekty € 

1 256 138,66  1 359 024,35 2 615 163,01 

Prostředky EU pro administraci € 274 078,06 616 303,65  890 381,71 

Prostředky EU celkově € 1 530 216,72 1 975 328,00 3 505 544,72 

Po schválené změně MV dne 9.12.2021 

 
O přidělení dotace rozhoduje česko – saský společný Lokální řídící výbor s celkovým počtem 
16 hlasujících členů a 7 členů s hlasem poradním.  
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Zasedání LŘV  
 
3.3. 2021 10. per rollam 
Celková výše dotace: 30 000,00 EUR SN, 0,00 EUR CZ 
Tabulka schválených projektů: http://euroreg.cz/?page_id=4154 
 
26.5. 2021 20. LŘV videokonference WebEx 
Celková výše dotace: 57 382,22 EUR SN, 12 786,46 EUR CZ (náhradní projekt) 
Tabulka schválených projektů: : http://euroreg.cz/?page_id=4154 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6316 
 
22.9. 2021 21. LŘV videokonference WebEx 
Celková výše dotace: 15 000,00 EUR SN, 10 115,21 EUR CZ (náhradní projekt) 
Tabulka schválených projektů: http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/09/Schvalene-
projekty_LRV-22.9.2021_videokonference.pdf 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6543 
 
24.11. 2021 22. LŘV 
videokonference 
WebEx 
Celková výše dotace: 
62.488,50 EUR SN, 
0,00 EUR CZ 
 
 
Tabulka schválených 
projektů:  
http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/12/Prehled-schvalenych-projektu_22.LRV_.pdf 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6674 
 

*stav k 31.12.2021, přezávazkovaný stav včetně přesunu 30 000,00 € 
 

 
CZ DE ∑ 

Celkový počet předložených 
projektů 

135 145 280 

Celkový počet vyplacených 
projektů 

125 109 234 

Proplacené malé projekty € 1 192 363,25 976 355,36  2 168 718,61 

Zpětný tok € 142 274,44  366 821,89      509 096,33 

Navázané prostředky € 1 256 138,86 * 1 327 851,83  2 583 990,69 

Zbývající prostředky € 0  (- 2592,88)       31 172,52       31 172,52  

http://euroreg.cz/?page_id=4154
http://euroreg.cz/?page_id=4154
http://euroreg.cz/?p=6316
http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/09/Schvalene-projekty_LRV-22.9.2021_videokonference.pdf
http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/09/Schvalene-projekty_LRV-22.9.2021_videokonference.pdf
http://euroreg.cz/?p=6543
http://euroreg.cz/wp-content/uploads/2021/12/Prehled-schvalenych-projektu_22.LRV_.pdf
http://euroreg.cz/?p=6674
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3.2. Velké projekty 

 

Monitorovací výbor je grémium zodpovědné za monitorování Programu spolupráce a za výběr 
projektů. Je tvořen stálými členy z České republiky a Svobodného státu Sasko. 
Euroregion Krušnohoří – českou část zastupuje Mgr. Jan Paparega za českou delegaci, jako člen 
s hlasovacím právem.  
Jeho náhradníkem byla zvolena od 1.4.2020 Ing. Petra Konečná, která se všech zasedání v roce 
2021 zúčastnila. 
Všechna jednání Monitorovacího výboru se konala videokonferenčně.  
22.4.2021, 7.9.2021, 9.12.2021 

 
V seznamu projektů najdete ve zkrácené formě informace ke všem schváleným projektům, 
např. název projektu, zúčastněné projektové partnery a schválenou výši dotace z prostředků 
EU.  
https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/liste_der_vorhaben/index.jsp 
 
Dne 5. října 2021 proběhla Výroční akce Programu spolupráce Česká republika – Sasko 2014–
2020. Přeshraniční plavby lodí se zúčastnili členové Monitorovacího výboru, odborná veřejnost 
a kooperační partneři.  V rámci akce byla představena interaktivní prezentace nejúspěšnějších 
projektů. ZZS ÚK představila projekt „Podpora přeshraniční spolupráce a vzdělávání v oblasti 
zdravotnických záchranných služeb“. V 
závěru akce jsme obdrželi informace k 
Programu spolupráce včetně podmínek 
financování přeshraničních projektů v 
novém plánovacím období.  
Program spolupráce se zhodnotil, 
představily se výsledky a přidaná hodnota 
přeshraniční spolupráce a projektů a 
společně jsme se podívali do budoucnosti 
programu. 
 
Odkaz na video reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=T8J25bi_Hb4 

https://www.sn-cz2020.eu/cz/projekte/liste_der_vorhaben/index.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=T8J25bi_Hb4
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4. Akce a projekty euroregionu 

4.1. Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge  

 
Výzva pro rok 2021 byla vyhlášena dne 
9.6.2021.  
Euroregion Krušnohoří/Erzgebirge ocenil 
v roce 2021 již po třinácté osobnosti, které 
svojí angažovaností významným způsobem 
přispěly k udržení a rozvoji tradic 
Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge. Ceny 
byly slavnostně předány dne 8.11. 2021 na 
Zámku Valdštejnů v Litvínově za rok 
2020/2021 společně.  
Laureát CENY za rok 2020: Jiří Roth, 
dlouholetý předseda komise pro životní 
prostředí 
Laureáti CENY za rok 2021: 
Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu 
Thomas Wittig, bývalý primátor města 
Marienbergu 
Z partnerství obou měst pod vedením 
bývalých primátorů vzniklo mnoho 
společných úspěšných přeshraničních 
projektů, od podpory setkávání dětí a 
mládeže, seniorů, výměny pracovníků 
samospráv, prezentace turistických cílů, vzájemné prezentace umělců, výstavy, koncerty až po 
podporu zachování hornických kulturních památek a tradic v celém Krušnohoří. 
 
Slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada významných hostů z Čech i Saska. V sále zámku 
euroregion přivítal zástupce z Ministerstva pro místní rozvoj Svobodného státu Sasko i České 
republiky, zástupce Ústeckého kraje, Představenstvo a Radu Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge a předsedy odborných komisí. Pozvání přijala také generální konzulka v 
Drážďanech, paní Markéta Meissnerová, která v závěru obřadu popřála oceněným a přítomné 
pozdravila jménem konzulátu ČR. 
 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6613 
 
Video ze slavnostního předávání cen: https://www.youtube.com/watch?v=NrFN5RZnfEo 

http://euroreg.cz/?p=6613
https://www.youtube.com/watch?v=NrFN5RZnfEo
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Jiří Roth, laureát Ceny 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thomas Wittig, bývalý primátor města Marienbergu        Vlastimil Vozka, bývalý primátor města Mostu 
Laueráti Ceny 2021 
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4.2. Moldavská dráha 

Iniciativa na přeshraniční znovupropojení sídelních měst Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 
(Most a Freiberg) po „Moldavské/Freiberské dráze“ doprovází Euroregion Krušnohoří už od 
jeho vzniku, tedy bezmála 30 let.  
Pokročilou fázi rozhovorů se saskou stranou, kterou na přelomu let 2007 a 2008 vedl předseda 
dopravní komise Ing. Petr Pípal, zhatila tehdejší finanční krize a následný rozpad české vlády.  
V roce 2018 navázal na předchozí aktivity vznik zájmových skupin na obou stranách hranice – 
české skupiny "Moldavská dráha" a saské skupiny "Freiberská dráha". Koordinátorem české 
skupiny se stal Českojiřetínský spolek (člen Euroregionu Krušnohoří), který v roce 2020 ustavil 
pro tento účel specializovaný subjekt – Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering".  
 
Aktivity pro znovupropojení Moldavské a Freiberské dráhy v roce 2021, stejně jako v roce 
předchozím, poznamenala opatření proti covid-19. Stejně jako v roce 2020 řada plánovaných 
aktivit zájmových skupin Moldavská dráha / Freiberská dráha vzala za své.  
Dne 8. června 2021 se v Ústí nad Labem konala pracovní schůzka ministerstev dopravy ČR a 
Saska. Při jednání bylo konstatováno, že dokončení studie proveditelnosti, očekávané v červenci 
2021, se na straně Saského ministerstva hospodářství, práce a dopravy protáhne až na konec 
roku 2021. Z toho důvodu se III. konference ke znovuprojení tratí, která se měla v posunutém 
termínu konat na podzim 2021 v Teplicích, bude muset znovu posunout, a to na rok 2022.  
Takzvaná oficiální symbolická propojení jsou akcemi pro veřejnost, které pořádají zájmové 
skupiny Moldavská a Freiberská dráha od listopadu 2018, s cílem upozornit na aktivity směřující 
k dostavbě chybějícího úseku Holzhau-Moldava. Obě zájmové skupiny je společně pořádají od 
listopadu 2018, tedy od obnovení provozu na českém úseku trati po dlouhé výluce. Po Moldavě 
(listopad 2018) a Rechenbergu (září 2019) se veřejnost sešla na symbolickém znovupropojení v 
červnu 2021 potřetí, opět na Moldavě. Akce se konala během tří večerů, od pátku 25. do neděle 
27. června 2021 jako speciální site specific performance s názvem „Moldava – nekonečná 
stanice“, zaměřená na hraniční nádraží „Moldava v Krušných horách“.  
V pátek 25. června se diváci happeningu sešli 
na hraničním mostě mezi Moldavou a 
Neurehefeldem. Svůj vzkaz vládám ČR a Saska 
vyslala paní Hana Truncová (96 let, čestná 
občanka města Teplice), Steve Ittershagen 
(koordinátor saské zájmové skupiny 
Freiberská dráha, zástupce primátora města 
Freiberg, jednatel Montanregionu 
Erzgebirge) a Tomáš Zdechovský (poslanec 
Evropského parlamentu). Za projekt 
přeshraničního propojení tratí, rekonstrukci 
nádraží na Moldavě a česko-německou 
spolupráci pronesl v závěru modlitbu 
evangelický farář z Altenbergu, David Keller. 
Poté umělci symbolicky začali vlastními těly 
znovu „pokládat koleje“, přímo pod hraničním 
mostem Moldava/Neurehefeld. K tomuto symbolickému gestu se spontánně přidala i řada 
přihlížejících účastníků.1 

 
1 Autor textu: Ing. Petr Fišer, Nadační fond "Moldavská dráha / Teplický Semmering 
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Krušnohorské tratě 
Pro podporu znovupropojení tratí iniciovala německá strana Euroregionu Krušnohoří podpůrný 
projekt „Česko-německé krušnohorské tratě“. Projekt má přispět k dalšímu rozšíření povědomí 
o dvou nejvýznamnějších turistických tratích – Moldavská/Freiberská dráha a trati Vejprty-
Chomutov(-Annaberg-Buchholz). Projektoví partneři se společně s aktivními zájmovými 
skupinami snaží o vzájemnou výměnu za účelem podpory dostavby chybějícího úseku dráhy 
Holzhau-Moldava. V rámci projektu jsou organizovány zvláštní jízdy vlaků s workshopy. Součástí 
projektu je mimo jiné překlad vybrané literatury za účelem rozšíření vědomostí o obou tratích. 
Přednášky a společné akce mají pak identifikovat možnosti dalšího využití obou drah. Projekt 
má propojit aktivity drážních spolků, individuálních příznivců železnice a institucí, a přispět tak 
prosíťování zájmů široké veřejnosti o obě dráhy. Projekt bude realizován v roce 2021/2022. 

4.3. Montanregion Krušnohoří na seznamu světového dědictví UNESCO 

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je od 6. července 2019 památkou zapsanou na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Zápisem se splnila dlouholetá priorita euroregionu, ve které se na 
samém začátku angažovaly především komise euroregionu pro muzea a kulturní památky a pro 
kulturu a mládež. Zachování a propagace hornických kulturních památek v Krušnohoří i v rámci 
projektu Montanregion zůstává nadále prioritou http://montanregion.cz/cs/ euroregionu. 
 
  

Bergmönch – znovuoživení 200 let staré krušnohorské hornické opery 
V rámci projektu měla být v roce 2020 znovu oživena mimořádná zpěvohra (opera) 
„Bergmönch“ autorů z Čech a Saska – Josefa Wolframa (1789–1839; starosta města Teplice) a 
Karla Boromea von Miltitz (1781–1845; básník, skladatel a autor libret z Drážďan), a to po téměř 
200 letech.  
Žadatelem je Baldauf Villa – kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises a český projektový partner 
Českojiřetínský spolek – spolek pro oživení Krušnohoří. Projekt byl schválen s celkovou výší 
dotace 15 000,00 EUR.  
Projekt nebylo možné realizovat z důvodu pandemie nemoci Covid 19 a s tím spojené restrikce 
o omezení na obou stranách hranice. 
 

Tajemné Krušnohoří – domnělá realita 
Jeden z nejvýznačnějších projektů, výstava saských umělců v Oblastním muzeu v Mostě v roce 
2016, prezentovala současnou saskou výtvarnou tvorbou a přiblížila české veřejnosti její průřez. 
Navazující projekt s názvem Tajemné Krušnohoří – domnělá realita má za cíl uspořádat v Sasku 
výstavu českých umělců, zaměřenou na průmyslovou kulturu a světové dědictví Krušnohoří. I 
tato výstava, plánovaná na rok 2020 v dřevařském závodě Böttcherfabrik v Pobershau musela 
být z důvodu pandemie přeložena na rok 2021/2022. Projekt realizuje Kunstverein Max 
Christoph und Gottfried Reichel s  Oblastním muzeum a galerií v Mostě s podporou FMP ve výši 
15 000,00 EUR. Vernisáž výstavy je plánována na 1.6. 2022.  
 
 

4.4. Projekty euroregiony 

Sportovní hry dvou euroregionů 
Pátý ročník her se na saské straně neuskutečnil z důvodu pandemie nemoci Covid 19.  
 

http://montanregion.cz/cs/
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Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge 
V pořadí již 28. adventní koncert Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se v roce 2021 nemohl 
konat z důvodu restrikcí proti COVID – 19.   
Žadatel Kulturní zařízení města Postoloprty a saský partner město Wolkenstein zrealizují projekt 
v roce 2022. Tradiční koncert se bude konat v Postoloprtech. Zúčastní se pěvecké sbory z 
projektového území a doprovodným programem bude zprostředkování předvánočních tradic a 
zvyků v hostitelském regionu. Projekt je podpořen z FMP s výší dotace 12.357,81 EUR. 

 

Přeshraniční soutěž mladých hasičů 
Poslední ročník této tradiční oblíbené soutěže mladých hasičů obou částí Euroregionu 
Krušnohoří/Erzgebirge se uskutečnil v červnu 2019 v saském Hormersdorfu a putovní pohár 
hejtmana získalo družstvo Jirkova. Podle přijatého pravidla měl další ročník proběhnout v roce 
2020. Organizaci převzalo město Jirkov a SDH Jirkov. Bohužel i tato soutěž musela být z důvodu 
pandemie zrušena. V rámci komise pro krizový management bylo projednáno, že pokračování 
dalšího ročníku bude realizováno prostřednictvím FMP 2021+. 
 

Demokracie nad propastí? Dezinformace versus mediální gramotnost 
Euroregion se zapojil do tohoto projektu s cílem podporovat formy vzdělávání na svém území. 

Projekt se zavazuje k vytvoření vzdělávacího programu v oblasti posilování demokracie a 

mediální výchovy v česko-saském pohraničí. Leadpartnerem je TU Chemnitz, českým 

projektovým partnerem je UJEP Ústí nad Labem a Euroregion Krušnohoří. Projekt byl schválen 

v prioritní ose Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 

dovedností a do celoživotního učení, s dobrou realizace 1.7. – 31.12. 2022.  

Celkové způsobilé náklady: 7.382,00 EUR z toho příspěvek z prostředků státního rozpočtu 

369,10 EUR 

Cílovou skupinou jsou mladí studenti bakalářských studijních programů a žáci nižší sekundární 

úrovně v Euroregionu Krušnohoří.  Vzdělávací modul bude vycházet ze zkušeností, potřeb a 

specifik pohraničních oblastí. Do projektu budou zapojeni studenti společenských věd a 

germanistiky, kteří se budou účastnit workshopů na obou univerzitách a žáci německých 

„Oberschulen“ a české základní školy (8., 9.třída) na území euroregionu.  Součástí projektu bude 

zpracování učebních pomůcek pro podporu výuky kritického myšlení & médií, proto jsou další 

cílovou skupinou učitelky a učitelé na školách a také 

vysokých školách, případně v dalších vzdělávacích 

institucích. Metodiku a obsah školských projektů budou 

určovat obě univerzity za spolupráce participujících škol. 

Budou přitom zohledněna lokální specifika.  Jedná se o 

projekt, který síťuje partnery, čímž se prolínají jednotlivé 

aktivity při tvorbě přeshraniční, společné digitální 

platformy, která bude pohodlně a bez velkých problémů 

přístupná všem uživatelům. Díky společným aktivitám 

vzniknou sítě a spojení, které povedou vedle konkrétních 

výsledků projektu k dalším žádoucím česko-německým 

synergiím. 
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5. Smluvní a partnerská spolupráce 

5.1. Asociace evropských hraničních regionů AGEG (Association of European 
Border Regions) 

Asociace evropských hraničních regionů (AEBR) je organizací evropských euroregionů a zabývá 
se přeshraniční spoluprací v Evropě a na dalších kontinentech. Členství v AGEG umožnuje 
udržovat přímou výměnu s ostatními kolegy z celé Evropy. Asociace také zastupuje euroregiony 
při komunikaci s Evropskou komisí. 
Euroregion se připojil na zasedání výkonného výboru a správní rady dne 21.10. 2021, které se 
uskutečnilo v hybridním formátu. 
 

 
 
https://www.aebr.eu/ 
 

5.2. Asociace Euroregionů ČR 

 
Euroregiony podél celé české hranice se pravidelně scházely za účelem aktivně se připravit na 
nové dotační období 2021+ a podílet se na funkčním nastavení modelu fungování Fondu malých 
projektů. Tématem jednání byly výměny informací, návrhy společných stanovisek a příklady 
dobré praxe. Hosty jednání byli zástupci MMR, Mgr. Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení 
Sekce evropských a národních programů a Ing. Martin Buršík, zástupce ředitele z Odboru 
evropské územní spolupráce.  
 
Videokonferenční jednání euroregionů: 
7.1. http://euroreg.cz/?p=6116 
2.2. http://euroreg.cz/?p=6163 
3.3. http://euroreg.cz/?p=6191 
20.5. http://euroreg.cz/?p=6300 
13.10 http://euroreg.cz/?p=6579 

 

https://www.aebr.eu/
http://euroreg.cz/?p=6116
http://euroreg.cz/?p=6163
http://euroreg.cz/?p=6191
http://euroreg.cz/?p=6300
http://euroreg.cz/?p=6579
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Spolupráce vyústila v obnovení Asociace Euroregionů ČR. Memorandum o vzájemné spolupráci 
bylo slavnostně podepsáno dne 28.7. v Liberci. 
Cílem asociace je prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie a vyjadřovat se k 
legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Díky nové 
platformě mohou euroregiony lépe spolupracovat na přípravě přeshraničních dotačních 
programů na období 2021–2027 a v rámci těchto programů na přípravě fondů malých projektů 
tak, aby byly evropské peníze, které půjdou v dalších letech do příhraničí, využity na skutečné 
potřeby těchto regionů a jejich obyvatel. 
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6442 
 

 

5.3. Propojení hraničních prostorů 

Pravidelná pracovní jednání v rámci 
projektu Pohraničí spojuje 
pokračovala v roce 2021 
videokonferenčně. Euroregiony 
diskutovaly dne 21.5. o pandemii a 
jejích důsledcích, a především o roli 
euroregionů, které by měly být na 
společné hranici přinejmenším 
spojovacím článkem při řešení 
krizových situací. 
 
 

http://euroreg.cz/?p=6442
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5.11. se konalo jednání v hybridním formátu a hlavním tématem byla příprava metodiky pro 
sběr dat pro zjednodušené vykazování paušálních výdajů ve FMP 2021+. 
 

 

5.4. Mezivládní skupina 

Ministerstva, kraje, města a euroregiony, tvořící tuto česko-saskou přeshraniční pracovní 
komisi, se pravidelně scházejí již od roku 1992 a společně iniciují dlouhodobou spolupráci.  
Dne 29.6.2021 se v Praze na půdě Ministerstva zahraničních věcí konalo 28. zasedání Česko-
saské pracovní skupiny pro přeshraniční spolupráci. Delegaci vedli Jiří Šitler, ředitel Odboru 
států střední Evropy MZV ČR a Stephan Merkle, vedoucí Referátu mezinárodních vztahů Saské 
státní kanceláře. Hostem zasedání byli generální konzulka ČR Markéta Meissnerová z 
Generálního konzulátu ČR v Drážďanech / Tschechisches Generalkonsulat Dresden a vyslanec 
SRN v ČR Hans-Petr Hinrichsen. 
Obě naše části euroregionu byly zastoupeny v pracovní podskupině Územního plánování,  
spolupráce euroregionů a krajů.  
Celá zpráva: http://euroreg.cz/?p=6433 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

http://euroreg.cz/?p=6433
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5.5. Spolupráce s Ústeckým krajem 

Ing. Vlastimila Vozku a viceprezidenta Euroregionu Labe Ing. Petra Medáčka dne 8.2.2021 
přivítal na jednání hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. 
Panu hejtmanovi byla představena činnost obou euroregionů. Na jednání jsme se zaměřili na 
Fond malých projektů (FMP), který podporuje přeshraniční iniciativy a malé projekty 
regionálního a lokálního významu. 
Pan hejtman podpořil myšlenku zachování stávajícího systému na dotačním území Ústeckého 
kraje. 
Prohlubování naší dosavadní prospěšné spolupráce s krajem zůstává prioritou euroregionu, 
včetně zapojení komunálních politiků, poslanců a senátorů. Čestným hostem rady euroregionu 
byl jmenován Ing. Pavel Hajšman, vedoucí Regionálního rozvoje Ústeckého kraje. Do komise 
muzeí a kulturních památek byl zvolen Ing. Vlastimil Skála, předseda Výboru pro kulturu a 
památkovou péči Zastupitelstva Ústeckého kraje. 

5.6. Spolupráce s OHK Chomutov stvrzena SMLOUVOU 

 
Vzájemnou dlouholetou spolupráci stvrdili 18.3. 2021 
předseda Euroregionu Krušnohoří Ing. Vlastimil Vozka 
a předseda představenstva Okresní hospodářské 
komory v Chomutově Mgr. Ing. Mgr. Jiří Dostál 
PÍSEMNOU DOHODOU. 
OHK Chomutov a Euroregion Krušnohoří tímto 
vzájemně deklarují spolupráci a podíl na společných 
projektech a podporu podnikatelských aktivit v okrese 
Chomutov. 
Cílem naší spolupráce je vytvářet podmínky pro 
zvýšení hospodářské, kulturní a sociální úrovně 
obyvatel celého Euroregionu Krušnohoří, včetně 
příhraniční saské části Erzgebirge. 
 

 

6. Práce s veřejností 

6.1. Media 

Mediální spolupráce pokračuje i nadále prezentací výstupů a evaluace programu 2014-2020 a 
prezentací přípravy nového programového období 2021+.  
K tomu jsou již využívány internetové stránky euroregionu a Facebook, který zaznamenal v roce 
2021 nárůst sledujících, dosah příspěvků i sdílení informací. K 31.12.2021 měla facebooková 
stránka 463 sledujících.  
Nadále jsme publikovali partnerské projekty a úspěšně realizované projekty, jak z Fondu malých 
projektů, tak i velké projekty. 
Informace o projektech a čerpání byly předmětem jednání odborných komisí, rady i lokálních 
výborů. V době vypuknutí pandemie obě strany euroregionu aktivně vyhledávaly a ověřovaly 
informace o vývoji pandemie a o opatřeních proti šíření nemoci COVID 19, které sdílely a 
průběžně aktualizovaly pro celou příhraniční oblast euroregionu. 
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6.2. Konzultace  

Jednatelství pokračovalo i v roce 2021 v konzultační a poradenské činnosti, která byla také 
předmětem kontroly Centra pro regionální rozvoj, kam byly podávány průběžné zprávy o 
realizaci projektu SFMP.  
Euroregion zprostředkovával a sdílel informace od Řídícího orgánu a Národního orgánu o 
možnostech, jak dopad krize COVID-19 na projekty zmírnit. Jednotlivé případy byly individuálně 
konzultovány.  
 

6.3. Příprava na nové dotační období 2021-2027  

Program spolupráce Česká republika-Sasko obdrží v dotačním období 2021-2027 celkem 
152.364.000 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Z toho je celkem 
142,3 milionu EUR k dispozici na projekty a 10 mil. EUR na technické zabezpečení realizace 
programu.  
Na české straně zůstává programové území identické, zatímco na německé straně již nebudou 
v novém dotačním období součástí programového území dva durynské okresy Greiz a Saale-
Orla. 
Saská vláda na svém jednání dne 23. listopadu 2021 vzala návrh Programového dokumentu na 
vědomí. Počátkem prosince 2021 o tom byl informován saský parlament. 
Program spolupráce bude počátkem roku 2022 předložen Evropské komisi ke schválení. Po 
předložení Programového dokumentu Evropská komise Program spolupráce vyhodnotí a 
přijme rozhodnutí o jeho schválení nejpozději do pěti měsíců od data předložení. 
Přehled prioritních os: https://www.sn- 
cz2020.eu/media/de_cs/aktuelles/neue_foerderperiode/2022-03-
21_Uebersicht_Inhalte_CZ_.pdf 
 
FMP bude realizován v prioritní ose 4. M 4.2. Projekty zaměřené na setkávání.  
Informace o přípravě programu: https://www.sn-
cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp 
 
 

6.4. Strategie 

Vytvoření rozvojové strategie bylo plněno v roce 2021 formou koncepce a kompletace 
podkladů z jednotlivých odborných komisí. Společnou strategii bude zpracovávat Asistenční 
centrum Most, a.s. Náklady na strategii budou hrazeny z projektu FMP, jehož nositelem bude 
česká strana euroregionu. Projekt bude zaměřen na vyhodnocení a přípravu navazujícího 
programu přeshraniční spolupráce ČR – Sasko.  
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp
https://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/neue_f/basisseite_54.jsp


37 

 

7. Výsledek hospodaření 
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