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1. ÚVODNÍ INFORMACE 

Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014 je dokumentem, který nabízí ucelený obraz 

o Euroregionu Silesia, resp. o sdruženích, která tento euroregion tvoří, o jejich činnosti v průběhu 

jednoho roku, o finančních, personálních i technických zdrojích, které měla tato sdružení v daném 

roce k dispozici. Přestože oba sekretariáty Euroregionu Silesia průběžně zpracovávají a příslušným 

orgánům předkládají velké množství dokumentů týkajících se různých záležitostí, žádný z těchto 

dokumentů neposkytuje souhrnné a zároveň přehledné informace o různých aspektech „ročního 

euroregionálního života“ z obou stran hranice. Výroční zpráva Euroregionu Silesia za rok 2014 je 

prvním dokumentem tohoto typu, který takové souhrnné informace, byť ve velmi stručné formě, 

nabízí.  

Tento materiál si klade za cíl přispět k lepšímu poznání Euroregionu Silesia a většímu porozumění 

jeho činnosti především mezi jeho členy, může být však využit jako zdroj informací mnoha dalšími 

subjekty z obou stran hranice – ostatními euroregiony, zástupci nejvyšších orgánů veřejné správy 

a politické sféry zabývajícími se problematikou evropské územní spolupráce a dalšími subjekty 

a osobami se zájmem o česko-polskou přeshraniční spolupráci. 

Tato první výroční zpráva Euroregionu Silesia - stejně jako kronika – na jednom místě zachycuje pro 

budoucnost stav a dění v Euroregionu Silesia v průběhu jednoho roku a na jejím podkladě budou 

zpracovávány další výroční zprávy v následujících letech.  

 

 

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍCH TVOŘÍCÍCH EUROREGION SILESIA 

Euroregion Silesia tvoří na české straně sdružení s názvem „Euroregion Silesia – CZ“ a na polské 

straně sdružení s názvem „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry“ (Sdružení obcí povodí Horní 

Odry). 

2.1 Euroregion Silesia – CZ 

Název: Euroregion Silesia - CZ1 
Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 
IČ: 68941773 
DIČ: CZ68941773 (neplátce DPH) 
Datum vzniku: 7. 7. 1998 
Právní forma: zájmové sdružení právnických osob 
Registrace: ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 12281 vedenou Krajským 

soudem v Ostravě  
Tel.:  +420 553 756 220, +420 553 756 388, +420 553 756 384 
E-mail: euroregion.silesia@opava-city.cz  
www: www.euroregion-silesia.cz  

 

                                                           
1
 Původní název sdružení „Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Opavské Slezsko“ byl na základě 

rozhodnutí Valné hromady ze dne 3. 4. 2003 změněn na „Euroregion Silesia – CZ“. Nový název byl zaregistrován 
Krajským úřadem Moravskoslezského kraje dne 5. 11. 2003. 
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2.2 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry) 

Název: Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry 
Sídlo: ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz 
REGON: 276453182 
NIP: 639-17-09-897 (neplátce DPH) 
Datum vzniku: 4. 6. 1998 
Právní forma: sdružení právnických osob 
Registrace: Vojvodský soud v Katovicích, Oddělení I. Občanský soud, spis. zn. 

I.Ns.Rej.St. 349/98 (od 19. 9. 2001 byla evidence registrace sdružení 
přenesena do Státního soudního rejstříku u Obvodního soudu v Glivicích, 
Oddělení X. Hospodářský soud, číslo KRS 0000004694) 

Tel./Fax: +48 32 415 30 95, +48 32 415 30 95 
E-mail: info@euroregion-silesia.pl 
www: www.euroregion-silesia.pl 
 

3. EUROREGION SILESIA – SMLOUVA O SPOLUPRÁCI 

Euroregion Silesia je dobrovolným svazkem, který vznikl na základě smlouvy o spolupráci mezi 

českým sdružením „Euroregion Silesia – CZ“ (původně „Regionální sdružení pro česko-polskou 

spolupráci Opavské Slezsko“) a polským sdružením „Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry“ 

(Sdružení obcí povodí Horní Odry). Tato smlouva byla uzavřena dne 20. 9. 1998 v Opavě.  Euroregion 

Silesia jako takový – na rozdíl od národních sdružení, která jej tvoří - nemá právní subjektivitu. 

Předmětem činnosti Euroregionu Silesia je podpora a realizace česko-polské spolupráce 

v příhraničních regionech polského Slezska a českého Slezska a Moravy (dále jen příhraniční region) 

s cílem potlačit negativní vliv existence státní hranice, zajistit rovnoměrný rozvoj příhraničního území 

po obou stranách hranice a umožnit tak plynulou integraci tohoto území v rámci Evropské unie. 

Euroregion Silesia působí na území 4 okresů Moravskoslezského kraje, 1 okresu Opolského 

vojvodství a 3 okresů Slezského vojvodství. Zahrnuje území se 771 tisíci obyvateli. 
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Statistické údaje o Euroregionu Silesia k 31. 12. 2014  

Euroregion Silesia česká část polská část celkem  

rozloha v km2 1 224 1 508 2 732 

počet obyvatel v tisících 488 283 771 

počet členských obcí 56 20 76 

počet přidružených členských 

organizací (CZ) / podporujících 

členů (PL) 

5 1 6 

dotčené kraje/vojvodství Moravskoslezský kraj Slezské vojvodství 

Opolské vojvodství 

 

dotčené okresy Opava 

Ostrava-město 

Nový Jičín 

Bruntál 

raciborski 

wodzisławski  

rybnicki 

głubczycki 

 

 

 

4. ČLENSKÁ ZÁKLADNA EUROREGIONU SILESIA  

4.1 Členská základna Euroregionu Silesia – CZ 

Členem sdružení Euroregion Silesia - CZ se mohou stát kraje, města, obce či sdružení obcí 
příhraničního regionu, přidruženým členem se mohou stát i jiné právnické osoby z příhraničního 
regionu. Členskou základnu Euroregionu Silesia – CZ k 31. 12. 2014 tvořilo 56 členů s celkovým 
počtem obyvatel 488 tisíc a 5 přidružených členů: 
 

43 obcí:  

- z okresu Opava: Bolatice, Branka u Opavy, Brumovice, Budišovice, Čermná ve Slezsku, Dolní 

Životice, Háj ve Slezsku, Hať, Hlavnice, Hlubočec, Hněvošice, Holasovice, Hrabyně, Chlebičov, 

Kobeřice, Kozmice, Kyjovice, Melč, Mikolajice, Mokré Lazce, Neplachovice, Nové Sedlice, 

Oldřišov, Píšť, Rohov, Slavkov, Služovice, Sosnová, Stěbořice, Strahovice, Sudice, Šilheřovice, 

Štítina, Těškovice, Uhlířov, Velké Heraltice, Velké Hoštice 

- z okresu Ostrava-město: Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom 

- z okresu Bruntál: Horní Životice, Staré Heřminovy 

1 městys: Litultovice (okres Opava) 

10 měst:  

- z okresu Opava: Budišov nad Budišovkou, Dolní Benešov, Hlučín, Hradec nad Moravicí,  

Kravaře, Vítkov 

- z okresu Bruntál: Horní Benešov 

- z okresu Nový Jičín: Fulnek, Nový Jičín, Odry 

 

2 statutární města:  

- Opava (okres Opava) 

- Ostrava (okres Ostrava-město) 
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5 přidružených členských organizací:  

- Slezská univerzita v Opavě 

- Okresní hospodářská komora Opava 

- Matice slezská Opava 

- Místní akční skupina Opavsko 

- Místní akční skupina Hlučínsko 

 

Změny členské základny v průběhu roku 2014: V lednu 2014 rezignovala na členství obec Pustá 

Polom. 

 

4.2 Členská základna Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí 

Horní Odry) 

V souladu se stanovami sdružení se jeho členem může stát každá obec Polské republiky. Ke dni          

31. 12. 2014 mělo Sdružení obcí povodní Horní Odry 20 členských obcí a 1 podporujícího člena. 

 

Z okresu (powiatu) głubczyckiego: 

- Miasto i Gmina Kietrz (městsko-vesnická obec) 

- Miasto i Gmina Baborów (městsko-vesnická obec) 

- Miasto i Gmina Głubczyce (městsko-vesnická obec) 

- Gmina Branice (vesnická obec) 

 

Z okresu (powiatu) raciborskiego: 

- Miasto Racibórz (městská obec) 

- Gmina Kornowac (vesnická obec) 

- Gmina Rudnik (vesnická obec) 

- Miasto i Gmina Krzanowice (městsko-vesnická obec) 

- Gmina Krzyżanowice (vesnická obec) 

- Gmina Pietrowice Wielkie (vesnická obec) 

- Miasto i Gmina Kuźnia Raciborska (městsko-vesnická obec) 

 

Z okresu (powiatu) rybnickiego: 

- Gmina Lyski (vesnická obec) 

- Gmina Jejkowice (vesnická obec) 

 

Z okresu (powiatu) wodzisławskiego: 

- Gmina Lubomia (vesnická obec) 

- Miasto Wodzisław Śląski (městská obec) 

- Gmina Gorzyce (vesnická obec) 

- Miasto i Gmina Pszów (městsko-vesnická obec) 

- Gmina Marklowice (vesnická obec) 

- Gmina Mszana (vesnická obec) 

- Miasto Rydułtowy (městsko-vesnická obec) 
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Podporující člen: 

- Andrzej Markowiak 

 

Změny členské základny v průběhu roku 2014: V červnu 2014 se členem stala Gmina Jejkowice. 

 
 
5. ORGÁNY A SEKRETARIÁTY EUROREGIONU SILESIA  

Organizační struktura Euroregionu Silesia zahrnuje jak samostatné orgány obou národních sdružení, 

tak orgány společné pro obě národní části Euroregionu Silesia. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1 Orgány a sekretariát Euroregionu Silesia – CZ 
 
Orgány Euroregionu Silesia - CZ jsou: 

• Valná hromada  

• Rada  

• revizní komise 

• pracovní skupiny 

• sekretariát  
 
Valná hromada Euroregionu Silesia - CZ 
Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. V roce 2014 ji tvořilo celkem 61 zástupců členů 
a přidružených členů. V roce 2014 se uskutečnilo XXII. zasedání Valné hromady, a to dne 24. 1. 2014 
v Novém Jičíně. 
 
Rada Euroregionu Silesia - CZ 
Rada je nejvyšším orgánem sdružení mezi zasedáními Valné hromady. V čele Rady stojí předseda, 
který zároveň plní funkci statutárního zástupce sdružení a který je zastupován místopředsedou. 
Maximální počet členů je 11. Složení Rady v roce 2014 bylo následující: 
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 Člen Zástupce člena Funkce v Radě 

1.  STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OPAVA 

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 
primátor 

       předseda 

2. STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OSTRAVA  

Vojtěch Mynář 
člen zastupitelstva 

 místopředseda 

3. MĚSTO NOVÝ JIČÍN 
 

PhDr. Jaroslav Dvořák 
starosta    

        člen 

4. MĚSTO ODRY Ing. Libor Helis 
místostarosta 

        člen 

5. MĚSTO VÍTKOV Ing. Pavel Smolka 
starosta 

        člen 

6. MĚSTO HLUČÍN Ing. Pavol Kubuš 
starosta 

        člen 

7. OBEC STĚBOŘICE Libor Volf 
starosta 

        člen 

8. OBEC SUDICE Petr Halfar 
starosta 

        člen 

9. MIKROREGION MATICE 
SLEZSKÁ 

Karel Palovský                      
předseda mikroregionu a starosta obce Háj ve Slezsku 

        člen 

 
Na základě usnesení Rady města Ostravy ze dne 15. 4. 2014 byl jako nový zástupce Statutárního 
města Ostravy v Radě schválen pan Ing. Tomáš Výtisk, starosta městského obvodu Ostrava-Krásné 
Pole. V důsledku voleb do obecních zastupitelstev v říjnu 2014 došlo k dalším změnám ve vedení 
některých členských obcí a měst, ke změnám ve složení Rady však došlo až na Valné hromadě dne 
19. 1. 2015. 
 
V roce 2014 se uskutečnila tato zasedání Rady: 

• 56. zasedání – 13. 5. 2014 v Opavě 

• 57. zasedání – 23. 9. 2014 v Ratiboři 
 
Kromě těchto zasedání se uskutečnilo také společné zasedání Rady české a polské části Euroregionu 
Silesia (23. 9. 2014 v Ratiboři).   
 
Revizní komise Euroregionu Silesia - CZ 
Revizní komise se skládá nejméně z 3 osob jmenovaných Valnou hromadou. Složení revizní komise 
v roce 2014 bylo následující: 

• Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce Šilheřovice – předsedkyně revizní komise 

• Daniel Procházka, starosta obce Rohov – člen revizní komise 

• Ing. Karel Hanák, starosta města Hradec nad Moravicí – člen revizní komise 
 
V roce 2014 se zasedání revizní komise nekonalo. 

 
Pracovní skupiny Euroregionu Silesia – CZ 
Pro plnění úkolů sdružení jsou Radou zřizovány stálé nebo časově omezené pracovní skupiny. V roce 
2014 nepracovaly žádné české pracovní skupiny (pracovaly pouze společné česko-polské pracovní 
skupiny Euroregionu Silesia – viz dále kapitola 5.3). 
 
Sekretariát Euroregionu Silesia – CZ 
Sekretariát je výkonným orgánem se všeobecnou působností, v jeho čele stojí tajemník. Od 1. 7. 2000 
tuto funkci vykonává Ing. Jana Novotná Galuszková. Personální obsazení sekretariátu v roce 2014 
bylo následující:  
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Jméno Funkce Pracovněprávní vztah 

Ing. Jana  
Novotná Galuszková 

- tajemnice euroregionu 
- hlavní manažerka Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Ing. Petra Hamelová - manažerka euroregionu 
- finanční manažerka Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Bc. Roman Tománek finanční manažer Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Ing. Mgr. Olga Sobotková projektová manažerka Fondu 
mikroprojektů v Euroregionu 
Silesia 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

 
V roce 2014 nedošlo ke změně personálního složení sekretariátu. 
 
Od konce roku 2008 sídlí sekretariát v prostorách Magistrátu města Opavy na Horním nám. 69 
(budova „Hláska“). Sekretariát má k dispozici 2 kanceláře v 1. patře (28 m2 a 26,92 m2) a menší archiv 
ve 4. patře (8,81 m2). Kanceláře jsou plně vybaveny nábytkem, který je z větší částí majetkem města, 
archiv je vybaven regály. Veškerá technika je v majetku sdružení. Sekretariát má k dispozici 4 pevné 
telefonní linky, připojení k internetu a e-mailu v rámci sítě Magistrátu města Opavy.   
 
V roce 2014 nájemné činilo 45 360 Kč, zálohy na služby 56 424 Kč/rok, nedoplatek za služby za rok 
2014 činil 95 Kč.  

 
5.2 Orgány a sekretariát Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí 
Horní Odry) 
 
Orgány Sdružení obcí povodí Horní Odry jsou: 

• Valná hromada členů (jako rozhodující orgán) 

• Rada (jako výkonný orgán) 

• Revizní komise (jako kontrolní orgán) 

• Sekretariát  

 
Valná hromada členů Sdružení obcí povodí Horní Odry  
Na Valné hromadě zastupuje členskou obec vždy jeden zástupce. Zástupcem člena je příslušný 
starosta/primátor nebo jeho náhradník. V pravomoci Valné hromady jsou veškeré záležitosti, kterými 
nejsou na základě stanov pověřeny jiné orgány sdružení, zejména schvalování rozpočtu sdružení, 
stanovování výše členských příspěvků, přijímání usnesení ve věcech oslovování státních, 
samosprávných orgánů apod. V roce 2014 se konala 2 zasedání Valné hromady, na kterých bylo 
přijato 7 usnesení. 
 
Rada Sdružení obcí povodí Horní Odry 
Členové Rady jsou voleni na období odpovídající volebnímu období obecních zastupitelstev. Rada je 
volena do dvou měsíců ode dne voleb do obecních zastupitelstev. Do této doby pracuje dosavadní 
Rada. Na prvním svém zasedání Rada volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu a členy. 
Předseda Rady zastupuje sdružení navenek. Do 31. 12. 2014 bylo složení Rady sdružení následující: 
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 Člen Zástupce člena Funkce v Radě 

1.  MIASTO RACIBÓRZ Mirosław Lenk – primátor města předseda  

2. GMINA KIETRZ  Józef Matela – starosta obce místopředseda 

3. GMINA LYSKI Grzegorz Gryt – starosta obce   člen 

 
V takovém složení Rada působila v letech 2008-2014. Ke změnám došlo až v roce 2015. V roce 2014 
se konalo 6 zasedání Rady, na kterých bylo přijato 19 usnesení.  
 
Revizní komise Sdružení obcí povodí Horní Odry 
Členové revizní komise jsou voleni na období odpovídající volebnímu období obecních zastupitelstev. 
Revizní komise je volena do dvou měsíců ode dne voleb do obecních zastupitelstev. Do této doby 
působí v dosavadním složení. Na prvním svém zasedání Revizní komise volí z řad členů předsedu, 
zástupce a jednoho člena. Složení revizní komise v roce 2014 bylo následující:  

• Grzegorz Niestrój, starosta obce Kornowac – předseda revizní komise 

• Dariusz Szymczak, zástupce primátora města Wodzisław Śląski – místopředseda revizní 
komise 

• Elżbieta Kielska, starostka obce  Baborów -  člen revizní komise. 
 
V roce 2014 se uskutečnilo 1 zasedání revizní komise. 
 
Sekretariát Sdružení obcí povodí Horní Odry  
V souladu se stanovami je úkolem sekretariátu sdružení průběžné administrativní a kancelářské 
zajištění činnosti orgánů sdružení. Je výkonným orgánem, jehož úkolem je udržování stálého 
kontaktu s členskými obcemi a realizace pověřených činností. Činnost sekretariátu zajišťují 
kvalifikovaní pracovníci. Sekretariát řídí ředitel - od roku 2007 tuto funkci vykonává Daria 
Kardaczyńska. K 31. 12. 2014 měl sekretariát 8 zaměstnanců a 1 stážistu.  
 

Jméno Funkce Pracovněprávní vztah 

Daria Kardaczyńska - ředitelka sekretariátu 
- vedoucí Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Silesia 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Agnieszka Domagała účetní sdružení pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Elżbieta Łachmańska specialista pro vyúčtování pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Iwona Paprotny specialista pro informace a 
propagaci programu EU 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Gabriela Lewak specialista pro monitoringy a 
vyúčtování 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Barbara Dobrzyniecka – Puhacz specialista pro vyúčtování pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Agnieszka Zymelka inspektor pro administrativu a 
program EU 

pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Sabina Łukaszczykiewicz specialista pro vyúčtovávání pracovní smlouva – plný 
pracovní úvazek 

Karolina Maksymowicz stážistka stáž z Úřadu práce v Ratiboři 
 

 
V roce 2014 čtyři zaměstnanci ukončili pracovní smlouvu na vlastní žádost. Na jejich místo byly přijaty 
3 stážistky s povinností uzavření pracovního poměru po ukončení stáže. 
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Od 1. 4. 2007 sekretariát sídlí na ul. Batorego 7 v Ratiboři v budově Městské správy budov – 

ve „Středisku hospodářské spolupráce” (původně „Polsko-české středisko hospodářské spolupráce”). 

Sdružení si pronajímá dva prostory v 2. patře – jeden o rozloze 72,4 m2 s 3 místnostmi (od 1. 4. 2007) 

a druhý o rozloze 45,84 m2 s 2 místnostmi (od 6. 10. 2010). Dále si pronajímá sklepní prostory 

o velikosti 9 m2, ve kterých se nachází archív.    

S ohledem na množství realizovaných činností a s cílem zajištění příslušného počtu pracovních míst 

v roce 2014 proběhla modernizace kancelářských prostor sdružení. Cílem modernizace bylo mimo 

jiné zajistit i příslušné místo k archivaci dokumentace programů EU, jejichž správu sdružení 

zajištovalo, a také zřídit malou místnost k organizaci setkání a pro kontrolní instituce. 

Nájemné za kancelářské prostory včetně sklepa v roce 2014 činilo 10 958,99 PLN.  
 
 

5.3 Společné orgány Euroregionu Silesia 
Společnými orgány Euroregionu Silesia jsou: 

• Prezidium  

• předseda  

• pracovní skupiny  
 

Prezidium a předseda Euroregionu Silesia 

Prezidium je nejvyšším společným orgánem Euroregionu Silesia. Skládá se z 5 českých a 5 polských 

zástupců z řad členů euroregionu, v jeho čele stojí předseda zastupovaný místopředsedou z druhé 

strany hranice. V roce 2014 funkci předsedy vykonával Mirosław Lenk, primátor města Ratiboře, 

a funkci místopředsedy prof. Zdeněk Jirásek, primátor města Opavy. Složení Prezidia v roce 2014 bylo 

následující: 

 

 Euroregion Silesia Jméno Funkce 

1.   

 

CZ STRANA 

Zdeněk Jirásek primátor Statutárního města Opava 

2. Zdeňka Jordánová starostka obce Hrabyně 

3. Jaroslav Dvořák starosta města Nový Jičín 

4. Daniel Procházka starosta obce Rohov 

5. Pavol Kubuš starosta města Hlučín 

6.   

 

PL STRANA 

Mirosław Lenk primátor Miasta Racibórz 

7. Józef Matela starosta Gminy Kietrz 

8. Grzegorz Gryt starosta Gminy Lyski 

9. Kornelia Newy starostka Miasta Rydułtowy 

10. Rita Serafin starostka Gminy Kuźnia Raciborska 

 
V průběhu roku 2014 se konalo XVIII. zasedání Prezidia, a to dne 18. 3. 2014 v Opavě. 
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Pracovní skupiny Euroregionu Silesia 

Pro plnění úkolů Euroregionu Silesia jsou Prezidiem zřizovány stálé nebo časově omezené společné 

česko-polské pracovní skupiny. V roce 2014 pracovaly 2 společné pracovní skupiny: 

 
Pracovní skupina pro implementaci Strategie rozvoje Euroregionu Silesia pro období 2014 – 2020 
Tato společná pracovní skupina byla ustavena Prezidiem dne 18. 3. 2014. Úkolem této pracovní 

skupiny je zpracování 2 – 3letých akčních plánů a jejich předložení příslušným orgánům euroregionu, 

zajištění podmínek pro aktualizaci strategického dokumentu a kontrola naplňování definovaných cílů.  

Složení pracovní skupiny po změnách v komunálních volbách 2014 je následující: 

 Jméno Funkce 

1. Jana Novotná Galuszková Euroregion Silesia – CZ, tajemnice 

2. Rostislav Kyncl Město Budišov nad Budišovkou, starosta 

3. Libor Helis Město Odry, starosta 

4. Tomáš Výtisk 

Statutární město Ostrava, starosta městského obvodu Ostrava-

Krásné Pole   

5. Daria Kardaczyńska Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, ředitelka 

6. Gabriela Tomik Gmina Kuźnia Raciborska, místostarostka  

7. Dariusz Kamiński Miasto Kietrz, místostarosta  

8. Barbara Chrobok Miasto Wodzisław Śląski, náměstkyně primátora 

9. Rafał Jasiński Urząd Miasta Racibórz, vedoucí odboru rozvoje 

 
Pracovní skupina se v průběhu roku 2014 nesešla. 

Pracovní skupina pro záležitosti evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) 
Tato společná pracovní skupina byla ustavena Prezidiem dne 25. 9. 2012. Jejím úkolem bylo připravit 

podklady pro rozhodnutí orgánů Euroregionu Silesia ve věci založení ESÚS v termínu do 31.12.2013, 

tento úkol byl následně prodloužen do konce roku 2015. 

Pracovní skupina se v průběhu roku 2014 nesešla. 

6. ČINNOST EUROREGIONU SILESIA 
Euroregion Silesia podporuje a realizuje česko-polskou přeshraniční spolupráci v nejrůznějších 

oblastech. Podporuje rozvoj přeshraničního cestovního ruchu, spolupráci mezi českými a polskými 

školami všech stupňů, rozvoj kultury, vzdělání a sportu po obou stranách hranice, pečuje o společné 

kulturní dědictví, podporuje spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní, hájí společné zájmy 

v oblasti přeshraniční dopravní infrastruktury, podporuje společné plánování rozvoje příhraničního 

regionu, zajišťuje propagaci tohoto území a plní mnoho dalších úkolů, kterými se snaží přispět 

k naplnění cílů Evropské unie v oblasti evropské územní spolupráce.  
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Kromě realizace vlastních přeshraničních projektů se Euroregion Silesia dlouhodobě zapojuje 

do implementace česko-polských přeshraničních programů Evropské unie a spolupracuje s mnoha 

subjekty působícími v oblasti evropské územní spolupráce.    

 

6.1 Programy česko-polské přeshraniční spolupráce a Fond mikroprojektů 

Euroregion Silesia plní významnou roli v programech Evropské unie určených na podporu česko-

polské přeshraniční spolupráce, a to již od předvstupních programů Phare CBC CZ-PL 1999–2003, 

v rámci kterých spravoval tzv. Společný fond malých projektů (grantové schéma - alokace 10 % 

prostředků programu). Po vstupu České republiky a Polska do EU v květnu 2004 se mohly obě země 

připojit k Iniciativě INTERREG IIIA. V programu INTERREG IIIA Česká republika - Polsko 2004 – 2006 

se zástupci obou stran Euroregionu Silesia stali členy Řídícího a Monitorovacího výboru a oba 

sekretariáty vykonávaly funkci tzv. Správce Fondu mikroprojektů, který byl součástí tohoto programu 

(opatření 2.2 – alokace 15 % prostředků programu). Ještě před ukončením posledních projektů 

v rámci programu INTERREG IIIA byl zahájen nový Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia jako 

součást Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 

(oblast podpory 3.3 - alokace 20 % prostředků programu) a ve funkci Správce Fondu mikroprojektů 

bude Euroregion Silesia pokračovat i v období 2014 – 2020 v rámci programu INTERREG V-A ČR – 

Polsko. Stejně jako v období 2007 – 2013 i v novém období budou mít obě strany Euroregionu Silesia 

také zastoupení v Monitorovacím výboru, který zodpovídá za výběr projektů a monitorování 

programu. 

 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia je určen pro žadatele z území okresů Opava, Ostrava-město 

a Nový Jičín na české straně a na polské straně pro žadatele z území okresů ratibořského, 

vodislavského, hlubčického a rybnického a okresních měst  Rybnik a Żory. 

 

6.1.1 Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 a Fond 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia  

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 měl Euroregion Silesia 

toto zastoupení v Monitorovacím výboru: 

• česká strana Euroregionu Silesia:  

o člen: Daniel Procházka, starosta obce Rohov 

o náhradnice: Jana Novotná Galuszková, tajemnice Euroregionu Silesia – CZ 

• polská strana Euroregionu Silesia:  

o člen: Mirosław Lenk, primátor města Racibórz 

o náhradník: Józef Matela, starosta Gminy Kietrz 

 

Z důvodu úspor vzniklých z ukončovaných projektů rozhodl Monitorovací výbor v listopadu 2013 

o novém příjmu žádostí (do oblastí podpory 1.1 Posilování dostupnosti a 2.2. Podpora rozvoje 

cestovního ruchu) s termínem předložení do 31. 1. 2014. Předložené projekty byly projednány 

na zasedání Monitorovacího výboru dne 23. 5. 2014. Zároveň bylo Monitorovacím výborem 

schváleno prodloužení termínu ukončení posledních projektů až do 30. 9. 2015. Kromě tohoto 

1 zasedání se v roce 2014 konaly 4 oběžné procedury Monitorovacího výboru. Program bude 

ukončen na konci roku 2015. 
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Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia  

Finanční rámec Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia je uveden v následující tabulce: 

Euroregion Silesia 
Příspěvek z ERDF2 

(v EUR) 

z toho (v EUR) 

na mikroprojekty  na administraci 

česká část 3 063 000 2 603 550 459 450 

polská část 3 900 000 3 343 900 556 100 

Celkem 6 963 000 5 947 450 1 015 550 

 

Mikroprojekty 

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia byl vyhlášen dnem 28. 4. 2008. Od tohoto termínu běžela 

průběžná výzva k předkládání žádostí se stanovenými termíny pro jednotlivá zasedání 

Euroregionálního řídícího výboru (EŘV) a příjem žádostí pro tato zasedání (v rámci tzv. kol). Z důvodu 

vyčerpání finančních prostředků Fondu mikroprojektů byl příjem žádostí v říjnu 2013 na obou 

stranách Euroregionu Silesia pozastaven. V březnu 2014 byl z důvodu vzniklých úspor z ukončených 

projektů příjem žádostí obnoven, ale pouze na polské straně. Dne 18. 6. 2014 se konalo 14. zasedání 

EŘV, na kterém bylo schváleno 8 projektů polských žadatelů včetně náhradních. Poté byl příjem 

dalších žádostí opět pozastaven. V prosinci 2014 byl z důvodu dalších úspor z ukončených projektů 

příjem žádostí na obou stranách Euroregionu Silesia obnoven, termín pro příjem žádostí byl stanoven 

21. 1. 2015 a termín 15. zasedání EŘV byl stanoven na 26. 2. 2015. 

 

Celkový přehled o Fondu mikroprojektů a čerpání alokace na mikroprojekty za obě strany 

Euroregionu Silesia ke dni 31. 12. 2014 je uveden v následující tabulce: 

 

 CZ část PL část  Celkem 

Počet kol příjmu žádostí 15  

(14. kolo jen pro PL žadatele) 

15 

Počet zasedání EŘV 14 14 

Počet oběžných procedur 5 5 

Počet zaevidovaných žádostí 242 353 595 

Počet vyřazených žádostí 19 12 31 

Počet zaregistrovaných žádostí 223 341 564 

Počet schválených žádostí 191 288 479 

Počet pozastavených žádostí 16 9 25 

Počet neschválených žádostí 30 51 81 

Schválená výše dotace z ERDF 

na mikroprojekty (v EUR) 

3 152 267,16 4 141 416,86 7 293 684,02 

Schválená výše dotace 

z celkové alokace na 

mikroprojekty (v %) 

121,08 124,93 123,23 

 

                                                           
2
 Evropský fond pro regionální rozvoj 
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Ke dni 31.12.2014 byla ukončena realizace celkem 454 projektů, z toho 178 projektů českých 

žadatelů a 276 projektů polských žadatelů. V průběhu roku 2014 byly ze strany české strany 

Euroregionu Silesia jako Správce Fondu mikroprojektů – vedoucího partnera předloženy 4 souhrnné 

žádosti o platbu za ukončené mikroprojekty z obou stran hranice, a to celkem za 75 mikroprojektů 

s celkovou částkou z ERDF ve výši 951 406,22 EUR.   

Euroregionální řídící výbor 

EŘV Euroregionu Silesia je složen z 22 hlasujících členů (11 českých a 11 polských) z řad zástupců 

členských obcí a měst, zástupců příslušného kraje a vojvodství, zástupců obou Správců Fondu 

a zástupců dalších subjektů neziskového charakteru. V průběhu roku 2014 byla Radou Euroregionu 

Silesia - CZ schválena 1 změna personálního složení české části EŘV. Ke změně složení polské části 

EŘV v průběhu roku 2014 nedošlo. 

 

Dokumentace Fondu mikroprojektů  

V průběhu roku 2014 byly provedeny dvě změny základního dokumentu Fondu mikroprojektů - 

Směrnice pro žadatele. Od dubna 2014 byla platná verze č. 5, která byla Ministerstvem pro místní 

rozvoj ČR jako Řídícím orgánem programu a Ministerstvem infrastruktury a rozvoje PR jako Národním 

orgánem schválena 24. 3. 2014. Od října 2014 je platná verze č. 6, která byla Řídícím a Národním 

orgánem schválena 15. 9. 2014. V průběhu roku 2014 byly na obou stranách Euroregionu Silesia 

provedeny také aktualizace Příručky pro konečné uživatele včetně příloh, které upřesňují postupy pro 

realizaci a ukončení projektů. Na české straně byla od 1. 7. 2014 platná verze č. 6 a od 1. 10. 2014 

je platná verze č. 7. Na polské straně je od 9. 6. 2014 platná verze č. 4. 

 

Propagační opatření a metodická podpora v rámci Fondu mikroprojektů  

V průběhu roku 2014 byl Fond mikroprojektů průběžně prezentován v česko-polském čtvrtletníku 

s názvem „Bulletin Euroregionu Silesia“. Dále byl Fond prezentován na těchto akcích: 

• dne 9. 1. 2014 na setkání českých a polských pedagogů v rámci projektu „Akcent@com“ 
v Hradci nad Moravicí  

• dne 16. 10. 2014 na výroční konferenci Programu v Ostravě 

• dne 7. 11. 2014 na semináři s názvem „Slezské pohraničí v letech 2007-2013“ v Bielsku-Białej 

• dne 27. 11. 2014 na infostánku v rámci konference „Evropské příležitosti regionu“ v Ostravě 
 

V průběhu roku 2014 se na obou stranách Euroregionu Silesia uskutečnilo celkem 8 seminářů 

určených konečným uživatelům (= příjemcům dotace z Fondu mikroprojektů), z toho 4 na české 

straně a 4 na polské straně Euroregionu Silesia. Oba Správci Fondu mikroprojektů po celý rok 

průběžně poskytovali individuální konzultace jak potenciálním žadatelům, tak konečným uživatelům. 

Konalo se také několik společných konzultací českých a polských potenciálních žadatelů za účasti 

obou Správců Fondu mikroprojektů. Všechny informace o Fondu mikroprojektů jsou k dispozici 

na internetových stránkách obou Správců Fondu www.euroregion-silesia.cz  a www.euroregion-

silesia.pl. Informace o Fondu mikroprojektů byly v průběhu roku 2014 průběžně aktualizovány. 

 

Administrace Fondu mikroprojektů 

Finanční prostředky určené na administraci Fondu mikroprojektů byly při zahájení programu 

vymezeny v maximální výši 15 % celkové alokace pro příslušný euroregion. Přehled finančních 

prostředků na administraci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia je uveden v následující 

tabulce: 
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Euroregion Silesia 

Příspěvek z ERDF  

(v EUR) 

Příspěvek ze státního 

rozpočtu ČR / PR 

(v EUR) 

Příspěvek celkem 

(v EUR) 

česká část 459 450 81 080 540 530 

polská část  556 100 98 135,29 654 235,29 

Celkem  1 015 550 179 215,29 1 194 765,29 

 

Čerpání a proplácení prostředků ERDF na administraci Fondu mikroprojektů probíhalo v průběhu 

roku 2014 průběžně přibližně ve čtvrtletních intervalech. Příspěvek ze státního rozpočtu ČR byl české 

straně Euroregionu Silesia vyplácen průběžně s prostředky z ERDF. Dotace ze státního rozpočtu PR 

byly propláceny v jiných termínech než prostředky ERDF. Tyto prostředky byly vypláceny na základě 

žádostí o uvolnění účelové rezervy státního rozpočtu, které sdružení předkládalo Slezskému 

vojvodskému úřadu v souladu s platnými polskými rozpočtovými postupy.  

 

Z celkové dotace 540 530 EUR pro českou stranu Euroregionu Silesia bylo k 31. 12. 2014 schváleno 

k proplacení 418 987 EUR, tj. 77,51 %. Z celkové dotace 654 235,29 EUR pro polskou stranu 

Euroregionu Silesia bylo k 31. 12. 2014 schváleno k proplacení 439 028,86 EUR, tj. 67,11 %. 

 

Pro zajištění možnosti realizace schválených náhradních projektů a případně také nových projektů 

předložených v průběhu roku 2014 byla v únoru 2014 předložena žádost o prodloužení Fondu 

mikroprojektů v Euroregionu Silesia, a to z původního termínu 30. 6. 2015 na nový termín                    

30. 9. 2015. Tato žádost byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR jako Řídícího orgánu 

programu schválena a v březnu 2014 bylo vydáno Rozhodnutí o změně. 

 

6.1.2 INTERREG V-A ČR – Polsko 2014 – 2020 a Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia  

Příprava programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko pod vedením Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (MMR) jako Řídícího orgánu byla zahájena na začátku roku 2012, kdy ve spolupráci 

s polským Ministerstvem infrastruktury a rozvoje (MIR) byla ustavena pracovní skupina, tzv. Task 

Force. Euroregion Silesia v této pracovní skupině zastupoval předseda polské strany Mirosław Lenk, 

jednání se účastnila také ředitelka polského sekretariátu Daria Kardaczyńska. V průběhu roku 2014 

se konalo 5 zasedání Task Force. 

Programový dokument byl Evropské komisi předložen k vyjednávání v září 2014. 

Struktura programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 

Číslo 
osy 

Název prioritní osy v programu 
Alokace z ERDF 

(v EUR) 
Alokace z ERDF 

(v %) 

1. Společné řízení rizik 12 215 972 5,4 % 

2. Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 
zdrojů pro podporu zaměstnanosti 

135 733 026 60 % 

3. Vzdělání a kvalifikace 10 179 978 4,5 % 

4. Spolupráce institucí a komunit 54 519 432 24,1 % 

5. Technická pomoc 13 573 302 6 % 

 Celkem 226 221 710 100 % 
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Fond mikroprojektů 

Finanční alokace Fondu mikroprojektů z prostředků ERDF představuje 20 % rozpočtu programu, 

tj. 45,244 milionů EUR. Tato celková alokace však bude rozdělena na dvě části - v první fázi programu 

budou pro Fondy mikroprojektů v jednotlivých euroregionech k dispozici ¾ cílové částky a zbývající 

¼ bude přidělena po splnění předem definovaných podmínek, což bude vyhodnoceno ke konci roku 

2018. Pokud některý z euroregionů stanovené podmínky k uvedenému termínu nesplní, zbývající část 

alokace neobdrží a tato bude využita na standardní projekty mimo rámec Fondu mikroprojektů.  

 

Fond mikroprojektů se zaměřuje na projekty malého rozsahu (mikroprojekty), a to jak neinvestičního, 

tak investičního charakteru. Mikroprojekty mohou být financovány z prostředků prioritních os 2, 3 a 4 

(viz tabulka výše), přičemž příslušný euroregion jako Správce Fondu mikroprojektů určí, zda využije 

všechny prioritní osy a v jaké míře. Dotace na mikroprojekt z ERDF je od 2 000 EUR do 20 000 EUR 

v případě mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 3 a 4 nebo do 30 000 EUR v případě 

mikroprojektů tematicky spadajících do prioritní osy 2. 

 

Tematické zaměření Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia a alokace 

na mikroprojekty uvádí následující tabulka:  

Prioritní 

osa 
Název prioritní osy Alokace v % 

 
Alokace v EUR 

2. 
Rozvoj potenciálu přírodních a kulturních 

zdrojů pro podporu zaměstnanosti 
30 % 

CZ 674 160    

PL 1 168 485    

3. Vzdělání a kvalifikace  5 % 
CZ 112 360    

PL 194 748    

4. Spolupráce institucí a komunit  65 % 
CZ 1 460 680    

PL 2 531 718    

Celkem 100 %   6 142 151    

 

Zástupci všech 6 euroregionů česko-polského příhraničí pod vedením MMR a MIR utvořili pracovní 

skupinu pro přípravu Fondu mikroprojektů v rámci programu INTERREG V-A ČR – Polsko. V průběhu 

roku 2014 se uskutečnila 4 zasedání této pracovní skupiny.  

Vyhlášení Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia se předpokládá v lednu 2016. 

 

 

6.2 Projekty Euroregionu Silesia  

V průběhu roku 2014 byly ukončeny tyto 4 projekty realizované českou i polskou stranou 

Euroregionu Silesia: 

 

„Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ 

 

Typ projektu: společný (= s finanční účastí obou stran Euroregionu Silesia) 

Harmonogram projektu:  1. 3. 2013 – 31. 5. 2014 
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Zdroje financování projektu: 

- 85 % Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia (OPPS ČR-PR 2007-2013) 

- 10 % státní rozpočet PR (pouze pro polskou stranu) 

Skutečné výdaje projektu: 

- česká část Euroregionu Silesia celkem:   19 462,17 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z Fondu mikroprojektů: 16 542,84 EUR 

- polská část Euroregionu Silesia celkem: 8 936,99 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z Fondu mikroprojektů: 7 596,43 EUR 

o ze státního rozpočtu PR: 893,70 EUR 

Výstupy projektu: 

V rámci projektu byl zpracován historicky první společný strategický dokument Euroregionu Silesia, 

který by měl vytvořit podmínky pro systematický rozvoj přeshraniční spolupráce a podporu činnosti 

subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území Euroregionu Silesia v období od roku 2014. 

Další podrobnosti viz kapitola 7. 

 

 

„Bulletin Euroregionu Silesia“ 

 

Typ projektu: samostatně realizovaný českou stranou Euroregionu Silesia (= bez finanční účasti polské 

strany Euroregionu Silesia) 

Harmonogram projektu:  1. 4. 2013 – 30. 9. 2014 

Zdroje financování projektu: 

- 85 % Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia (OPPS ČR-PR 2007-2013) 

Skutečné výdaje projektu: 10 920,79 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z Fondu mikroprojektů: 9 282,66 EUR 

Výstupy projektu: 

V rámci projektu bylo vydáno 5 čísel zpravodaje Euroregionu Silesia, který měl za úkol informovat 

o zajímavostech euroregionu, realizovaných česko-polských projektech, významných událostech 

a aktuálním dění v oblasti evropské územní spolupráce.  Zpravodaj měl podobu česko-polského 

čtvrtletníku, přičemž v září 2013, kdy si Euroregion Silesia připomínal 15 let své činnosti, bylo vydáno 

speciální číslo ve větším nákladu a kromě česko-polské verze také ve verzi anglicko-německé, 

distribuované po celé Evropě. V roce 2014 byla vydána 3 čísla. 

 

 

„Víkend v Euroregionu Silesia“ 

 

Typ projektu: samostatně realizovaný polskou stranou Euroregionu Silesia (= bez finanční účasti české 

strany Euroregionu Silesia) 

Harmonogram projektu:  1. 3. 2013 – 31. 8. 2014 

Zdroje financování projektu: 

- 85 % Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia (OPPS ČR-PR 2007-2013) 

- 10 % státní rozpočet PR  

Skutečné výdaje projektu: 25 767,13 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z Fondu mikroprojektů: 21 902,04 EUR 

o ze státního rozpočtu PR: 2 576,72 EUR 
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Výstupy projektu: 

V rámci projektu byly realizovány 3 aktivity, z toho první dvě již v roce 2013 a třetí v roce 2014: 

1) natočení propagačního filmu s názvem „Směr: Euroregion Silesia“ ve 4 jazykových verzích 

(PL-CZ, EN, DE)  

2) česko-polské propagačně–poznávací setkání zaměřené na propagaci území Euroregionu 

Silesia jako atraktivní turistické destinace včetně výletu po euroregionu a zároveň zaměřené 

na vyhodnocení 15 let Euroregionu Silesia  

3) vydání turistického průvodce s názvem „Víkend v Euroregionu Silesia“ ve 4 jazykových 

verzích (CZ, PL, EN, DE).  

 

 
 

 

„EUREGIO PL-CZ“ 

 

Typ projektu: s vedoucím partnerem – polská část Euroregionu Silesia, celkem 11 partnerů, toho 6 CZ 

(Euroregion Silesia, Těšínské Slezsko, Praděd, Beskydy, Glacensis, Nisa) a 5 PL (Euroregion Silesia, 

Těšínské Slezsko, Praděd, Glacensis, Nisa)  

Harmonogram projektu:  1. 1. 2012 – 31. 12. 2014 

Schválený rozpočet projektu: 

celkem: 313 952 EUR 

- z toho česká část Euroregionu Silesia: 31 559 EUR 

                   polská část Euroregionu Silesia: 48 610 EUR 

Zdroje financování projektu: 

- 85 % OPPS ČR-PR 2007-2013 

- 5 % státní rozpočet ČR (pouze pro CZ partnery) 

Skutečné výdaje projektu: 

- česká část Euroregionu Silesia celkem:  21 112,44 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z OPPS ČR-PR 2007-2013: 17 766,35 EUR 

o ze státního rozpočtu ČR: 1 045,09 EUR 

- polská část Euroregionu Silesia celkem: 30 795,79 EUR, z toho dotace schválená k proplacení: 

o z OPPS ČR-PR 2007-2013: 26 176,41 EUR 
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Výstupy projektu: 

V rámci projektu bylo realizováno 18 aktivit rozdělených do 4 základních tematických celků, přičemž 

za každou z aktivit odpovídal některý z partnerů. Přehled všech aktivit projektu je uveden 

v následující tabulce:  

Tematické zaměření 
aktivit 

Aktivity 
Euroregion 

odpovědný za 
aktivitu 

Termín realizace 

Vzájemné 
poznávání a 
rozvíjení spolupráce 
mezi CZ-PL 
euroregiony 

Studijní pobyt v ER Beskydy ER Beskydy CZ 20. – 22.6.2012 

Studijní pobyt v ER Praděd  ER Praděd CZ 3. – 5.10.2012 

Studijní pobyt v ER Těšínské 
Slezsko 

ER Těšínské Slezsko CZ 22. – 24.5.2013 

Studijní pobyt v ER Glacensis ER Glacensis PL 2. – 4.10.2013 

Studijní pobyt v ER Silesia ER Silesia CZ 14. – 16.5.2014 

Studijní pobyt v ER Nisa ER Nisa CZ 9. – 11.9.2014 

Získávání 
zkušeností v 
zahraničí 

Účast a prezentace na Valné 
hromadě a roční konferenci 
AGEG (Asociace evropských 
hraničních regionů) v Liége (BE) 

ER Nisa PL + ER 
Glacensis PL 

7. – 9.11.2013 

Studijní cesta do ESÚS 
Dunkerque (FR – BE) 

ER Těšínské Slezsko PL 20. – 23.11.2013 

Studijní cesta do Euroinstitutu 
v Kehl (DE) 

ER Těšínské Slezsko PL 25. – 28.6.2014 

Přehled problémů 
v oblasti 
přeshraniční 
spolupráce 

Zpracování „Analýzy 
systémových problémů 
přeshraniční spolupráce na CZ-
PL hranici“ a její prezentace na 
20. zasedání  CZ-PL mezivládní 
komise pro přeshraniční 
spolupráce ve dnech 14. – 
15.10.2014 a v Sejmu PR 
16.12.2014 

ER Glacensis CZ 10/2012 - 
12/2014 

Propagace, publicita 
a zvyšování 
povědomí o 
přeshraniční 
spolupráci 

Úvodní konference projektu 
s názvem „Možnosti a omezení 
česko-polské přeshraniční 
spolupráce“ v Ostravě 

ER Silesia CZ 29.11.2012 

Konference s názvem 
„Systémové překážky 
v rozvoji česko-polské 
spolupráce“ v Trutnově 

ER Glacensis CZ 27.3.2014 

Závěrečná konference projektu 
v Ratiboři 

ER Silesia PL  6.11.2014 

Prezentace výsledků dlouholeté 
činnosti euroregionů na česko-
polské hranici v Sejmu PR - 
Varšava 

ER Těšínské Slezsko PL 16.12.2014 

Vytvoření společných webových 
stránek CZ-PL euroregionů 
www.euroregions.org  v 5 
jazykových mutacích (CZ, PL, 
EN, DE, FR) 

ER Silesia PL 12/2012 



21 
 

Vydání společné mapy CZ-PL 
euroregionů s názvem „6 + 1 
den v česko-polských 
euroregionech“ ve 3 jazykových 
mutacích (CZ, PL, EN) 

ER Beskydy CZ 12/2012 

Vydání společné CZ-PL 
publikace „Euroregiony polsko-
českého pohraničí“  

ER Těšínské Slezsko PL 12/2014 

Zpracování společných 
propagačních materiálů včetně 
loga projektu 

ER Praděd PL 2012 

 

Euroregion Silesia se v průběhu roku 2014 zapojil do všech aktivit plánovaných na tento rok, přičemž 

sám byl organizátorem těchto dvou aktivit: 

 

Ve dnech 14. – 16. května 2014 se v rámci projektu uskutečnil pobyt v Euroregionu Silesia. Zástupci 

všech partnerských euroregionů se sjeli do Kravař, kde první den diskutovali o různých aspektech 

česko-polské přeshraniční spolupráce a odkud další dny vyjížděli za poznáním hostitelského 

euroregionu. Hlavními tématy setkání v Euroregionu Silesia byla analýza problémů spojených 

se správou Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráce škol.  

 

Dne 6. listopadu 2014 se v Ratiboři uskutečnila závěrečná konference celého projektu. Konference, 

jejíž organizaci zajistila polská část Euroregionu Silesia, se zúčastnili významní hosté (např. generální 

konzulka Polské republiky v Ostravě paní Anna Olszewska, ředitel odboru evropské územní 

spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj ČR pan Jiří Horáček apod.). Všichni vyjádřili své pozitivní 

dojmy z úspěšné přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Kromě shrnutí všech aktivit 

projektu EUREGIO PL-CZ byla představena i finální verze Analýzy systémových problémů přeshraniční 

spolupráce na česko-polské hranici. 

 

 
V závěru konference zástupkyně vedoucího partnera projektu, polské strany Euroregionu Silesia, paní Daria 

Kardaczyńska poděkovala všem partnerům za spolupráci při realizaci tohoto tříletého projektu. 
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V roce 2014 se Euroregion Silesia zapojil do přípravy dvou vlajkových projektů v rámci nového 

programu INTERREG V-A ČR – Polsko: 

1. „Polsko-česká spolupráce mládeže“  

2. Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého příhraničí „Společné dědictví“  

 

 

6.3 Spolupráce Euroregionu Silesia s jinými subjekty 

Euroregion Silesia spolupracuje s mnoha subjekty působícími v oblasti evropské územní spolupráce, 

zejména pak s ostatními euroregiony česko-polského příhraničí i euroregiony ostatních příhraničních 

oblastí České republiky a Polska, s orgány veřejné správy různých úrovní, se školami a s dalšími 

organizacemi, které se zabývají problematikou evropské územní spolupráce.    

 

Česko-polská mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci 

Již od roku 2000 se Euroregion Silesia aktivně podílí na činnosti Česko-polské mezivládní komise pro 

přeshraniční spolupráci, které je na české straně řízeno Ministerstvem zahraničních věcí ČR a na 

polské straně Ministerstvem vnitra PR. Tato komise byla ustavena na základě dohody uzavřené mezi 

vládami obou zemí v září 1994 a jejím úkolem je stanovení směrů a forem přeshraniční spolupráce, 

zkoumání problémů, které tuto spolupráci ztěžují, a zpracovávání určitých doporučení vedoucích 

k odstranění těchto problémů. Součástí této komise jsou pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé 

oblasti činnosti. Významným úspěchem česko-polských euroregionů bylo založení pracovní 

podskupiny pro otázky euroregionů v září 2001, v jejímž čele stanuli právě zástupci Euroregionu 

Silesia. V roce 2007 se na základě rozhodnutí Komise tato podskupina transformovala 

na samostatnou pracovní skupinu a v současné době představuje jednu z nejlépe spolupracujících 

skupin Česko-polské mezivládní komise. Euroregion Silesia hostil výroční zasedání Česko-polské 

mezivládní komise již třikrát: v roce 2004 se zasedání konalo v Opavě, v roce 2008 v Ostravě a v roce 

2013 v Ratiboři. 

 

V roce 2014 se zástupci Euroregionu Silesia zúčastnili jubilejního 20. zasedání mezivládní komise, 

které se uskutečnilo ve dnech 14. – 15. 10. 2014 v Třinci. 

 

Fórum polských hraničních regionů a Federace euroregionů Polské republiky 

Fórum polských hraničních regionů je výroční setkání všech 15 polských sdružení tvořících 

euroregiony. Fórum bylo ustanoveno s cílem výměny informací mezi euroregiony z jednotlivých 

polských hranic, s cílem společné propagace myšlenky evropské jednoty a mezinárodního 

porozumění a v neposlední řadě i s cílem odbourávání veškerých stereotypů mezi sousedy 

z příhraničních území. Ve dnech 22. - 24. září 2014 se ve Štětíně (Szczecin) konalo již XXII. Fórum 

polských hraničních regionů. Tentokrát bylo pořadatelem Sdružení polských obcí Euroregionu 

Pomerania. Sdružení obcí povodí Horní Odry na tomto fóru zastupoval místopředseda Rady – 

Grzegorz Gryt. Fórum polských hraničních regionů je pouze platformou pro výměnu informací a nemá 

právní subjektivitu.  

 

S cílem posílení postavení Fóra polských hraničních regionů se 13. února 2012 ve Varšavě v Kanceláři 

prezidenta Polské republiky konalo setkání zástupců všech sdružení zastupujících polské části 

euroregionů se zástupci Kanceláře prezidenta republiky, včetně ministra v Kanceláři prezidenta 

republiky Henryka Wujce. Toto setkání vedl předseda konventu Sdružení polských obcí Euroregionu 
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„Sprewa - Nysa – Bóbr”, Czesław Fiedorowicz. Na tomto jednání došlo k podepsání prohlášení 

o  záměru zřízení Federace sdružení tvořících euroregiony na polských hranicích. Prohlášení o záměru 

podepsali zástupci těchto euroregionů: „Pomerania”, „Pro Europa Viadrina”, „Sprewa-Nysa-Bóbr”, 

„Nysa” (Nisa), „Glacensis”, „Silesia”, „Śląsk Cieszyński” (Těšínské Slezsko), „Beskidy” (Beskydy), 

„Tatry”, „Karpacki”, „Bug”, „Puszcza Białowieska, „Niemen”, „Bałtyk”. Ve dnech 14. - 16. září 2012 

se konalo XX. Fórum polských hraničních regionů v Rzeszowě. Na tomto Fóru byla zřízena Federace 

euroregionů Polské republiky se sídlem v Gubině. V prohlášení o záměru podepsaném patnácti 

euroregiony je zapsáno, že „Zástupci sdružení tvořících euroregiony na polských hranicích, 

se zohledněním rozvoje partnerské spolupráce a společenského dialogu a se zohledněním významu 

této spolupráce v procesu evropské integrace, vyjadřují vůli zřídit Federaci euroregionů Polské 

republiky zastupující společné zájmy polských sdružení s cílem prohlubování spolupráce pro budování 

dobrých vztahů se společnostmi sousedních států, které jsou v souladu se státním zájmem.” 

V souladu se stanovami je cílem Federace euroregionů zastupování zájmů polských sdružení – 

euroregionů. Dalším předmětem činnosti jsou propagační a informační aktivity vyvíjené pro 

euroregiony a aktivity zaměřené na zapojení Federace sdružení do rozvojové politiky prováděné 

státními orgány Polské republiky. Usnesení o přistoupení k Federaci přijalo všech 15 sdružení 

tvořících národních částí euroregionů z území Polska (včetně Sdružení obcí povodí Horní Odry).  

 

Projekt EURO-IN 

Sdružení rozvoje a regionální spolupráce „Olza“ se sídlem v Cieszynie (polská strana Euroregionu 

Těšínské Slezsko) a Institut EuroSchola se sídlem v Třinci realizují již od poloviny roku 2013 projekt 

s názvem „„EURO-IN – budování a testování partnerství zaměřeného na přeshraniční problematiku 

v rámci prací směřujících ke vzniku mezinárodního centra vzdělávání - EuroInstitutu“, který 

je financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013. Cílem projektu 

je analýza možností založení mezinárodního centra přeshraničního vzdělávání – polsko-česko-

slovenského EuroInstitutu (zkráceně EURO-IN) po vzoru francouzsko-německého EuroInstitutu 

se sídlem v Kehl, s kterým oba partneři dlouhodobě spolupracují. Tato analýza probíhá v rámci 

projektu různými metodami a v širokém partnerství s dalšími subjekty, např. Pedagogickým centrem 

pro polské národnostní školství v Českém Těšíně, Slezskou univerzitou v Katovicích - katedrou 

etnologie v Cieszynie, Slezskou univerzitou v Opavě – fakultou veřejných politik apod. Zástupci těchto 

subjektů utvořili tzv. Programovou radu, jejímž úkolem je spolupráce při realizaci aktivit projektu 

a analýze možností založení polsko-česko-slovenského EuroInstitutu. V roce 2014 byly 

do Programové rady přizvány i zástupkyně sekretariátů české a polské strany ER Silesia, Jana Novotná 

Galuszková a Daria Kardyczyńska. Obě zástupkyně se pravidelně účastnily zasedání této Programové 

rady a podílely se na utváření základních podmínek pro vzdělávací, poradenskou, výzkumnou 

a vydavatelskou činnost budoucího EuroInstitutu.  

Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko 

Česká část Euroregionu Silesia se jako partner města Opavy již od roku 2012 podílí na aktivitách 

tzv. destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko. Jako partner se zapojila 

do realizace projektů „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské 

Slezsko a realizace jejích aktivit“ a „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014“, 

financovaných z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. V květnu 2014 Rada 

Euroregionu Silesia – CZ schválila uzavření Smlouvy o partnerství s městem Opava na realizaci třetího 

projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015“.  
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6.4 Ostatní činnost Euroregionu Silesia 

 

Bakalářské a diplomové práce 

Sekretariáty Euroregionu Silesia dlouhodobě spolupracují s vysokými školami v oblasti bakalářských 

a diplomových prací, a to jak v předkládání návrhů témat, tak konzultací poskytovaných studentům 

při zpracování těchto prací či oponentních posudků.  

V roce 2014 český sekretariát Euroregionu Silesia na základě požadavku katedry evropské integrace 

ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě navrhl tato témata: 

• témata bakalářských prací 

o Struktura orgánů a zajištění chodu euroregionů v česko-polském příhraničí 

o Postavení Euroregionu Silesia v programech přeshraniční spolupráce od Phare CBC 

až po Cíl 2 

o Dotace EU jako přidaná hodnota příspěvkových organizací na území Euroregionu 

Silesia 

• témata témat diplomových prací 

o Euroregion Silesia jako evropské seskupení pro územní spolupráci – analýza možnosti 

ustavení ESÚS 

o Implementace Strategie Rozvoje Euroregionu Silesia v období 2014 – 2020 

o Příprava realizace vybraných opatření Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v období 

2014 – 2020 – akční plán pro období do roku 2016 

o Tradice a vývoj přeshraniční spolupráce v Evropě 

 

V roce 2014 byly ze strany českého sekretariátu poskytnuty konzultace při zpracování těchto prací: 

• bakalářská práce: Cyklovýlety po Euroregionu Silesia (Slezská univerzita v Opavě) 

• diplomová práce: Implementace Strategie rozvoje Euroregionu Silesia v období 2014-2020 

(Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě) 

 

V roce 2014 sekretariát polské strany Euroregionu Silesia: 

• umožnil absolvovat praxi studentce Státní vysoké odborné školy v Ratiboři, Fakulty Slovanská 

filologie – studijní obor čeština 

• konzultoval bakalářské a diplomové práce studentů Státní vysoké odborné školy v Ratiboři a 

Ekonomické univerzity v Katovicích – zaměření na Euroregion Silesia a přeshraniční 

spolupráci. 

 

Ve své činnosti Sdružení obcí povodí horní Odry také podporuje jiné organizace působící v oblasti 

činnosti sdružení.  

 

Dne 23. 6. 2014 Ratibořská hospodářská komora společně s Agenturou pro propagaci Ratibořska a 

podporu podnikání na Piastovském hradě v Ratiboři a Sdružením obcí povodí Horní Odry – polskou 

částí Euroregionu Silesia uspořádala setkání pro podnikatele – obchodní společnosti/živnostníky, 

věnované možnostem čerpání podpory z prostředků EU v letech 2014-2020 v rámci Regionálního 

operačního programu. 
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7. STRATEGIE ROZVOJE EUROREGIONU SILESIA NA OBDOBÍ 2014 - 2020 

„Strategie rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014-2020“ je historicky první společný strategický 

dokument Euroregionu Silesia. Tento dokument vytváří podmínky pro systematický rozvoj 

přeshraniční spolupráce a podporu činnosti subjektů realizujících přeshraniční spolupráci na území 

Euroregionu Silesia od roku 2014. Byl zpracován v období duben 2013 – březen 2014, a to v úzké 

spolupráci obou sekretariátů euroregionu, českého externího zpracovatele (HRAT, s.r.o., Třinec) 

a polského konzultanta, společné řídící skupiny a čtyř společných tematických pracovních skupin. 

 

Analytická část strategického dokumentu prostřednictvím mapovací studie poskytuje velké množství 

informací z obou stran hranice. Provedené dotazníkové šetření a prezentace jeho výstupů pak 

přispívají k získání informací o povědomí a vnímání přeshraniční spolupráce i euroregionu. Návrhová 

část strategického dokumentu, která vychází ze zpracované mapovací studie, dotazníkového šetření 

a zpracovaných SWOT analýz, definuje vize, strategické cíle a opatření nezbytná jak pro zajištění 

rozvoje území a kvality života obyvatel Euroregionu Silesia, tak pro institucionální zajištění rozvoje 

euroregionu. Příklady konkrétních projektů a aktivit pak představují způsob jak vytyčené cíle 

a opatření naplňovat. Při tvorbě návrhové části strategie byly zohledněny potřeby, na jejichž 

uspokojení může mít Euroregion Silesia přímý či nepřímý vliv, zároveň však jsou zde uvedeny návrhy, 

na které Euroregion Silesia vliv nemá, které ale považuje z hlediska strategického rozvoje svého 

území za důležité. Implementační část dokumentu uvádí návrh postupu a harmonogramu 

implementace dokumentu, t.z. realizace, monitoringu a hodnocení zpracované strategie. 

 

Strategický dokument byl dokončen v březnu 2014, poté byl projednán Radou české i polské části 

Euroregionu Silesia. V květnu 2014 byl rozeslán v příslušné jazykové verzi v elektronické podobě 

na CD spolu s informačním letákem všem členům (včetně všech městských obvodů Statutárního 

města Ostravy) a zároveň byl zveřejněn na internetových stránkách Euroregionu Silesia. Členové 

mohou průběžně zasílat své připomínky, kterými se bude zabývat společná pracovní skupina pro 

implementaci Strategie, ustavená v březnu 2014.  

 

Definice poslání Euroregionu Silesia: 

„Intenzivní přeshraniční spolupráce – náš společný a trvale udržitelný rozvoj.“ 

 

Definice strategické vize Euroregionu Silesia: 

„Prosperující česko-polský region, který podporuje ideu evropské jednoty a společně rozvíjí svou 

budoucnost na základě partnerské spolupráce.“ 
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8. FINANCOVÁNÍ EUROREGIONU SILESIA 

Euroregion Silesia je svazkem bez právní subjektivity, nedisponuje tudíž společnými finančními 

prostředky a financování jeho činnosti je zajišťováno prostředky obou sdružení samostatně.  

8.1 Financování Euroregionu Silesia – CZ v roce 2014  

Rozpočet Euroregionu Silesia – CZ na rok 2014 byl schválen Valnou hromadou dne 24. 1. 2014. 

Usnesením Valné hromady byla zároveň Rada zmocněna prováděním rozpočtových opatření 

v průběhu roku do úhrnné výše 10 % celkových schválených příjmů a 10 % celkových schválených 

výdajů rozpočtu roku 2014. V průběhu roku 2014 byly Radou provedeny 2 změny rozpočtu. Přehled 

plnění rozpočtu v roce 2014 je uveden dále na str. 27. 

 

8.2 Financování Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní 

Odry) v roce 2014 

Finanční plán sdružení schvaluje Valná hromada členů sdružení. XLII. zasedání Valné hromady 

Sdružení obcí povodí Horní Odry se konalo v Pokrzywné ve dnech 2. - 3. června 2014. Na tomto 

zasedání bylo schváleno usnesení o přijetí finančního plánu sdružení na rok 2014. V průběhu roku 

2014 byla následně provedena jedna změna finančního plánu. Rada sdružení může provádět změny 

v rozpočtu ve výši stanovené v rozpočtové kapitole „Rezerva k dispozici Rady“. Plnění finančního 

plánu v roce 2014 je uvedeno na str. 28.  
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Plnění rozpo čtu Euroregionu Silesia - CZ na rok 2014 k 31.12.201 4 

Příjmy:  

 
Rozpo čet po zm ěně č. 2 Skutečnost Rozdíl 

            Kč celé Kč % celé Kč 
členské příspěvky  680 000,00 679 225,00   99,89   -775,00   
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2013 a 1. čtvrt. 2014) + 2. čtvrt. 2014 1 190 000,00 1 649 338,00   138,60   459 338,00   
projekt "FMP v Euroregionu Silesia" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů za 3.-4. čtvrt. 2013 a 1. čtvrt. 2014) + 2. čtvrt. 2014 179 000,00 289 939,00   161,98   110 939,00   
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace z ERDF (refundace výdajů) 0,00 0,00   0,00   0,00   
projekt "EUREGIO PL-CZ" (OPPS) - dotace ze SR (refundace výdajů) 0,00 0,00   0,00   0,00   
úroky z účtů 9 000,00 4 130,00   45,89   -4 870,00   

Příjmy celkem 2 058 000,00 2 622 632,00   127,44   564 632,00   

Výdaje:  

              
mzdové náklady – zaměstnanci 1 370 000,00 1 348 062,00   98,40   -21 938,00   
ostatní mzdové náklady - regionální experti FMP (DPP) 0,00 0,00   0,00   0,00   

ostatní mzdové náklady - projekt EUREGIO PL-CZ (DPP, DPČ) 50 000,00 54 765,00   109,53   4 765,00   
ostatní mzdové náklady - projekt Strategie ER Silesia (DPP) 20 000,00 19 560,00   97,80   -440,00   
ostatní mzdové náklady - projekt Bulletin ER Silesia (DPP) 30 000,00 26 550,00   88,50   -3 450,00   
soc. + zdravotní pojištění zaměstnavatele 480 000,00 462 930,00   96,44   -17 070,00   
zákonné pojištění zaměstnavatele 7 000,00 5 719,00   81,70   -1 281,00   
příspěvek zaměstnavatele na stravování a penzijní připojištění  58 000,00 53 800,00   92,76   -4 200,00   
DHM 100 000,00 9 392,00   9,39   -90 608,00   
materiál  40 000,00 35 200,00   88,00   -4 800,00   
poplatky za telefon 30 000,00 20 953,00   69,84   -9 047,00   
Poštovné 28 000,00 20 140,00   71,93   -7 860,00   
bankovní poplatky 30 000,00 25 663,00   85,54   -4 337,00   
Nájemné 57 000,00 47 360,00   83,09   -9 640,00   
služby k nájmu 60 000,00 58 625,00   97,71   -1 375,00   
daňové poradenství, účetnictví, personalistika 50 000,00 45 620,00   91,24   -4 380,00   
školení, vzdělávání 20 000,00 11 940,00   59,70   -8 060,00   
Propagace 25 000,00 19 021,00   76,08   -5 979,00   
Internet 15 000,00 13 567,00   90,45   -1 433,00   
Překlady 10 000,00 1 730,00   17,30   -8 270,00   
překlady - projekt Strategie ER Silesia 5 000,00 5 014,00   100,28   14,00   
překlady - projekt Bulletin ER Silesia 22 000,00 17 550,00   79,77   -4 450,00   
externí služby - projekt EUREGIO PL-CZ (studijní pobyt v ER Silesia) 140 000,00 59 921,00   42,80   -80 079,00   
externí služby - projekt Strategie ER Silesia (zpracování, informační leták, jednání pracovních skupin) 182 000,00 181 550,00   99,75   -450,00   
externí služby - projekt Bulletin ER Silesia 92 000,00 89 670,00   97,47   -2 330,00   
ostatní služby 43 000,00 46 360,00   107,81   3 360,00   
Cestovné 60 000,00 64 910,00   108,18   4 910,00   
cestovné - projekt EUREGIO PL-CZ 70 000,00 84 920,00   121,31   14 920,00   
cestovné - projekt Strategie ER Silesia 8 000,00 1 989,00   24,86   -6 011,00   
Občerstvení 50 000,00 24 201,00   48,40   -25 799,00   
pojištění  3 000,00 2 048,00   68,27   -952,00   
ostatní poplatky 1 000,00 0,00   0,00   -1 000,00   
Výdaje celkem        3 156 000,00 2 858 730,00   90,58   -297 270,00   
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WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA GMIN DORZECZA GÓRNEJ ODRY ZA ROK 2014 - STAN NA 31.12.2014r. 

Przychody pozaplanowe: 

 
Wydatki: 

Przychody: 
     

Wyszczególnienie 

Plan zgodnie z Uchwałą nr XLII/3/2014 z 
02.06.2014r. oraz zmianą - Uchwała nr 

XLIII/5/2014 z dnia 05.12.2014 
Wykonanie Różnica 

PLN PLN % PLN 

Składki członkowskie za rok 2014 210 756,38 zł 210 756,38 zł 100,00 0 

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa (administrowanie POWT) 58 061,37 zł 57 142,99 zł 98,42 -918,38 zł 

Refundacja środków z EFRR (Administrowanie POWT) 247 792,47 zł 240 071,53 zł 96,88 -7 720,94 zł 

Refundacja środków za projekt - "EUREGIO PL-CZ" 22 924,39 zł 22 268,49 zł 97,14 -655,90 zł 

Refundacja środków za mikroprojekt własny - "Strategia Euroregionu…" 35 880,29 zł 34 100,29 zł 95,04 -1 780,00 zł 

Suma 575 414,90 zł 564 339,68 zł 98,08 -11 075,22 

Refundacja środków z EFRR (Administrowanie POWT) 72 644,80 zł 

 
 

Wyszczególnienie 

Plan zgodnie z Uchwałą nr XLII/3/2014 z 
02.06.2014r. oraz zmianą - Uchwała nr 

XLIII/5/2014 z dnia 05.12.2014 

wydatkowanie rezerwy do 
dyspozycji zarządu zgodnie 

z Uchwałą nr 18/2014 z 
dnia 19.11.2014 

Plan po uwzględnieniu rezerwy do 
dyspozycji zarządu 

Wykonanie Pozostaje % wykonania 

PLN PLN PLN PLN PLN % 

Wydatki dotyczące roku 2013 2 179,08 zł   2 179,08 zł 2 179,08 zł 0,00 zł 100,00% 

Promocja Euroregionu: 20 137,90 zł 0,00 zł 20 137,90 zł 17 300,01 zł 2 837,89 zł 85,91% 

w tym:             

a) promocja Stowarzyszenia 5 000,00 zł   5 000,00 zł 4 447,54 zł 552,46 zł 88,95% 

b) wkład własny Projektu wspólnego Euroregionów "EUREGIO PL-CZ" - 15% 12 141,00 zł   12 141,00 zł 9 903,82 zł 2 237,18 zł 81,57% 

c) wkład własny Mikroprojektu "Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia" - 5% 645,50 zł   645,50 zł 615,40 zł 30,10 zł 95,34% 

d) wkład własny Mikroprojektu "Weekend w Euroregionie Silesia" - 5% 2 351,40 zł   2 351,40 zł 2 333,25 zł 85,15 zł 99,23% 

Organizacja konferencji, spotkań (Walne Zebrania, Prezydium itp.) 12 500,00 zł 500,00 zł 13 000,00 zł 12 868,54 zł 131,46 zł 98,99% 

Działalność Sekretariatu nierefundowana: 171 800,00 zł 3 000,00 zł 174 800,00 zł 153 291,94 zł 21 508,06 zł 87,70% 

w tym:             

a) wynagrodzenia pracowników Sekretariatu nierefundowane 90 000,00 zł   90 000,00 zł 75 530,70 zł 14 469,30 zł 83,92% 

b) usługi obce:             

usługi telekomunikacyjne 5 000,00 zł   5 000,00 zł 4 577,85 zł 422,15 zł 91,56% 

usługi pocztowe 1 600,00 zł   1 600,00 zł 1 362,10 zł 237,90 zł 85,13% 

usługi doradcze 1 000,00 zł   1 000,00 zł - 1 000,00 zł 0,00% 

c) szkolenia pracowników 1 000,00 zł   1 000,00 zł - 1 000,00 zł 0,00% 

d) podróże służbowe 7 000,00 zł   7 000,00 zł 5 243,36 zł 1 756,64 zł 74,91% 

e) świadczenia socjalne 12 000,00 zł   12 000,00 zł 11 299,30 zł 700,70 zł 94,16% 

f) koszty utrzymania lokalu 23 200,00 zł   23 200,00 zł 22 045,44 zł 1 154,56 zł 95,02% 

g) koszty serwisu urządzeń komputerowych, telekomunikacyjnych, kserokopiarki 4 000,00 zł 350,00 zł 4 350,00 zł 4 323,10 zł 26,90 zł 99,38% 

h) materiały biurowe 3 000,00 zł   3 000,00 zł 2 275,83 zł 724,17 zł 75,86% 

i) składki członkowskie Federacja Euroregionów RP 1 000,00 zł   1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 100,00% 

j) inne wydatki bieżące 23 000,00 zł 2 650,00 zł 25 650,00 zł 25 634,26 zł 15,74 zł 99,94% 

Środki przeznaczone na prefinansowanie Administracji POWT  
(w tym wynagrodzenia 373 000zł): 

            

a) dofinansowanie z EFRR 347 055,00 zł   347 055,00 zł 333 540,33 zł 13 514,67 zł 96,11% 

b) współfinansowane przez budżet 61 245,00 zł   61 245,00 zł 58 860,06 zł 2 384,94 zł 96,11% 

Środki przeznaczone na prefinansowanie Mikroprojektu własnego  
pt: "Weekend w Euroregionie Silesia": 

            

a) dofinansowanie z EFRR 39 973,80 zł   39 973,80 zł 39 665,15 zł 308,65 zł 99,23% 

b) współfinansowane przez budżet 4 702,80 zł   4 702,80 zł 4 666,49 zł 36,31 zł 99,23% 

Środki przeznaczone na prefinansowanie Mikroprojektu własnego  
pt: "Strategia Rozwoju Euroregionu Silesia":             

a) dofinansowane z EFRR 10 973,50 zł   10 973,50 zł 10 461,75 zł 511,75 zł 95,34% 

b) współfinansowane przez budżet 1 291,00 zł   1 291,00 zł 1 230,79 zł 60,21 zł 95,34% 

Środki przeznaczone na prefinansowanie Projektu wspólnego Euroregionów  
"EUREGIO PL-CZ" - difinansowane z EFRR w 85%: 

68 799,00 zł   68 799,00 zł 56 121,63 zł 12 677,37 zł 81,57% 

Rezerwa do dyspozycji Zarządu 8 094,95 zł -3 500,00 zł 4 594,95 zł - 4 594,95 zł 0,00% 

Prowizje, odsetki bankowe 1 000,00 zł   1 000,00 zł 931,00 zł 69,00 zł 93,10% 

SUMA 749 752,03 zł 0,00 zł 749 752,03 zł 691 116,77 zł 58 635,26  zł 92,18 % 
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