Evropské seskupení pro
územní spolupráci NOVUM
Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM

Legislativní rámec:


Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným je seskupením působícím na základě
Nařízení (ES) č. 1082/2006 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro
územní spolupráci (ESÚS) (Úřední věstník EU L 210 z 31. 07. 2006, s. 19) ve znění daném Nařízením (UE) č. 1302/2013
Evropského parlamentu a Rady ze dne 17. prosince 2013 r. měnícím nařízení (WE) č. 1082/2006 ve věci
evropského seskupení pro územní spolupráci (EUWT) za účelem upřesnění, zjednodušení a zlepšení procesu tvorby
takových seskupení a jejich fungování (Úřední věstník EU L 347 z 20. 12. 2013, s. 303), dále jen „Nařízení 1082/2006“,
a také zákona ze dne 7. listopadu 2008 o evropském seskupení pro územní spolupráci (Sb. PR č. 218/2008,
položka 1390 s pozdějšími změnami).



Ve věcech neupravených výše uvedenými předpisy se Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM
s ručením omezeným bude řídit příslušnými předpisy polské legislativy, zejména ustanoveními zákona o sdruženích
ze dne 7. dubna 1989 (Sb. z. č. 79/2001, položka 855, ve znění pozdějších předpisů).



Sídlem Seskupení je město Jelení Hora (Jelenia Góra) ležící na území Dolnoslezského vojvodství v Polské republice.

Cíle a úkoly seskupení:


Seskupení bylo vytvořeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální
soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí.

K dosažení těchto cílů má Seskupení tyto úkoly:


rozvoj spolupráce, kapacity a také společného využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v odvětví cestovního ruchu, kultury,
vzdělání a zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a technologického rozvoje;



zachování a zlepšení společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických
rizik;



snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a dopravy, informačních a komunikačních sítí a přeshraničních
vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení a také spojených se zpracováním odpadů;



podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu;



podpora a propagace výzkumů, technologického rozvoje a inovací;



podpora a propagace účinné a komplexní přeshraniční spolupráce, včetně právní a správní spolupráce;



propagace integrace přeshraničních trhů práce;



propagace místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání a sociální začlenění;



podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;



zajištění spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a sociální diskusi;



umožnění vytváření, navrhování a provádění projektů v rámci společně sestavované strategie rozvoje.

Zakladatelé a členové Seskupení:
 Dolnoslezské vojvodství, Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Vratislav, Polská republika,
 Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, Česká republika,
 Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, Česká republika,

 Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, Česká republika,
 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, Česká republika,
 Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa, ul. 1 Maja 57, 58-500 Jelenia Góra, Polská
republika,
 Sdružení polských obcí Euroregionu Glacensis, ul. Łukasiewicza 4a/2, 57-300 Kłodzko,
Polská republika,
 Euroregion Nisa – regionální sdružení, Třída 1. Máje 858/26, 46001 Liberec 3, Česká
republika,
 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, Panská 1492, 516 01
Rychnov nad Kněžnou, Česká republika.

Financování Seskupení:
 členské příspěvky,
 dotace z programů a projektů spolufinancovaných Evropskou unií a z jiných
veřejných zdrojů,
 příjmy z vlastní činnosti,
 dary a dědictví od osob fyzických a právnických,
 Seskupení může vykonávat hospodářskou činnost. Příjmy z této činnosti
mohou být určeny výhradně k realizaci statutárních cílů a úkolů Seskupení a
nesmějí být určeny k rozdělení mezi jeho členy.

Členské příspěvky:


Součet příspěvků nemůže být menší než částka v přepočtu 120 000,00 (slovy: jedno sto dvacet tisíc) EUR.



Financování činnosti Seskupení z ročních členských příspěvků se provádí ve formě stejně velkých částek polskou a českou
stranou těmito způsoby:



50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které polští členové hradí,
v poměru:



Dolnoslezské vojvodství – 34 %;



Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa – 8 %;



Sdruženi polských obcí Euroregionu Glacensis – 8 %.



50% ročních rozpočtových příjmů Seskupení pocházejících z členských příspěvků jsou příspěvky, které čeští členové hradí,
v poměru:



Královéhradecký kraj – 16,54 %;



Liberecký kraj – 12,29 %;



Olomoucký kraj – 10,88 %;



Pardubický kraj – 6,95 %;



Euroregion Nisa – regionální sdružení – 1,67 %;



Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis – 1,67 %.

Orgány Seskupení:
 Valné shromáždění – nejvyšší orgán Seskupení, který má 11 členů –
Dolnoslezské vojvodství 3, ostatní členové po 1
 Ředitel – podle vzájemné dohody navrhuje pro první 6-ti leté období polská
strana, zástupce ředitele pro stejné období navrhuje česká strana, volba
bude provedena na jednání Valného shromáždění, které se bude
pravděpodobně konat 22. 10. 2015 v Jelení Hoře
 Dozorčí rada.

Základní dokumenty
 Úmluva o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci
 Stanovy Evropského seskupení pro územní spolupráci

Co předcházelo založení ESUS


Společný projekt zakladatelů Seskupení s názvem „Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí“



Financováno z OPPS ČR – PR 2007 – 2013



Hlavním cílem projektu bylo vytvoření Strategie integrované spolupráce 2014-2020, která bude zásadním
koncepčním dokumentem identifikujícím oblasti možné spolupráce a navrhujícím opatření pro implementaci.
Dalším z cílů projektu bylo posílení a rozvoj vzájemných vazeb a spolupráce partnerů a vyvážený rozvoj jejich
území. V závěrečné fázi realizace projektu by měly být zahájeny procesní kroky spojené s registrací nového
právního subjektu, Evropského seskupení pro územní spolupráci (ESÚS). Ta představují novou, vyšší dimenzi
mezinárodní spolupráce. Smyslem ESÚS je usnadnit a podpořit nejen přeshraniční, ale i nadnárodní
a meziregionální spolupráci za účelem posílení hospodářské a sociální soudržnosti.



Projekt byl zahájen úvodní konferencí 27.3.2012 ve Wroclawi a zakončen závěrečnou konferencí 18.11.2014 v
Hradci Králové



Výstupem je dokument s názvem Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020

Co předcházelo založení ESUS


5. 10. 2011 – Jelení Hora – maršálek Dolnoslezského vojvodstí a zástupci českých regionů a Euroregionů Glacensis
a Nysa podepsali prohlášení o záměru, na jehož základě vyjádřili své přání vytvořit na území Dolního Slezska
Evropské seskupení pro územní spolupráci;



14. 1. 2013 – Wroclaw – setkání maršálka Dolnoslezského vojvodství a hejtmana Královéhradeckého kraje důležitým bodem setkání byla otázka vytvoření Evropského seskupení pro územní spolupráci na polsko-českém
příhraničí



11. 3. 2013 – Hradec Králové – setkání týkající se ESÚS, registrace byla naplánována na přelom roku 2013/2014, byl
představen projekt Statutu ESÚS, připraveného Dolnoslezským vojvodstvím, byly projednané nejdůležitější otázky
související s fungováním seskupení, a zároveň byl přijat harmonogram prací na nejbližší měsíce. Důležitým bodem
setkání bylo rovněž projednání názvu dolnoslezsko-českého ESÚS. ESÚS bude registrované v Polsku a bude se řídit
polským právem. Mezi nejdůležitější úkoly sdružení bude patřit realizace společných projektů spolufinancovaných
z externích zdrojů, jak rovněž koordinace spolupráce mezi Dolním Slezskem a českými příhraničními regiony.
Navrhovaným sídlem sekretariátu ESÚS je město Jelenia Góra



26. 6. 2013 – Klodzko – dohoda o konečném znění Statutu ESÚS



24. 4. 2014 – Dolnoslezské vojvodství rozhodlo o přistoupení do ESÚS s názvem Nové Sudety, 17. 7. 2014 byla přijata
změna názvu na ESÚS NOVUM



15. 9. 2015 – Sněžka – podpis Úmluvy o zřízení Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením
omezeným

ESÚS je na světě – a co dál?
Dva základní dokumenty:
 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020
 Analýza systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské
hranici (dokument vytvořený v rámci společného projektu všech českopolských euroregionů)
 Z těchto dokumentů by měla vycházet základní činnost ESÚS
 Ale hlavně bude záležet na vedení ESÚS – oslovení všech subjektů zabývajících
se česko-polskou spoluprací – ESÚS pro není hrozbou, ale naopak může díky síle
svých zakladatelů v mnoha oblastech pomoci, ESÚS si musí najit své místo v
oblasti česko-polské spolupráce – řešit nadregionální problémy
 Projekty ESÚS – např. podpora rychlejší stavby R11 – S3, výuka polštiny a češtiny
na středních a vysokých školách (koordinační role), dohody o spolupráci IZS
(Královéhradecký kraj jako jediný takovou dohodu má, díky práci EG),
spolupráce v oblasti odpadového hospodářství…

