Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.
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Příspěvek do 1. zasedání Zastupitelstva města Kuřimi konané dne 25.01.2022
Členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - euroregion

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Petra Glosová - asistent starosty

Vedoucí odboru:
Důvodová zpráva:
V souvislosti s rozbíhajícím se plánovacím obdobím Evropské unie 2021+ se Jihomoravský kraj po
konzultaci s dalšími klíčovými partnery v regionu rozhodl obnovit Euroregion Pomoraví (dále jen
EUPO), jako klíčový instrument pro přeshraniční spolupráci na území jižní Moravy, západního
Slovenska a Dolního Rakouska.
Euroregiony v ČR existují už více než 30 let a hrají důležitou roli při zlepšování kvality života obyvatel
v pohraničních oblastech. Z tohoto důvodu Jihomoravský kraj hodlá zapojit EUPO do aktivního
čerpání finančních prostředků z program Interreg. Zároveň předpokládá, že EUPO bude platnou
platformou, která umožní zapojit obce do řešení mnohým problémů z oblasti regionálního rozvoje,
územního plánování, krizového managementu, cestovního ruchu, veřejného zdraví, dopravy, životního
prostředí. V neposlední řadě je ambicí EUPO být správcem Fondu malých projektů na česko-rakouské
hranici a usilovat o větší zapojení do projektů na česko-slovenské hranici.
Jihomoravský kraj nabídl městu Kuřim členství v EUPO, které umožní efektivnější účast
v přeshraničních projektech. Aktivity EUPO by měly přinést tzv. pákový efekt, tj. že vaše vložené
členské příspěvky se vrátí ve větší hodnotě v podobě připravených, projednaných a schválených
přeshraničních projektů.
Další podrobnosti o fungování Euroregionů jsou uvedeny v příloze.
Rada města Kuřimi na své 1. schůzi dne 12.01.2022 doporučila Zastupitelstvu města Kuřimi
usnesením č. RM/2022/013 členství města Kuřimi schválit.
Návrh na usnesení:
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ZM
schvaluje
členství města Kuřimi v Euroregionu Pomoraví, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno, IČO
65338081.
Termín plnění: 25.01.2022
Zodpovídá: Petra Glosová - asistent starosty
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