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Dohrlďrt o yytvoření přeshraničního sdruzení

podle soukromého práva

E uno RE G I ot-{ FJoMo RAví
(EUP0)

zájmovesdrubnípnívniclcých osob,za|ú,ilypodle § 20f a násl.zák.t.4O/t964Sa;

1 RnctoNÁrNr zorluhNlE ZÁlloRIE
s druřn í p rávrr ichých o s o b p re z e n tující zájmy s amo s p táv,l
se sídlem: 909 01 Skalica, Pivovarská ul. 68 / 4,Slovenská republika
lčo:36os9zzz
zastoupené: Ing. Milanem Kandou, předsedou sdruřní

2. SpnužrNí ogcí n uĚsr -ilžNí MonAvy
s drubní p rávni chých o s o b p re ze n tulící. zájtxly s a,rno s p ná n,

se sídlem: 6Ot 6l Brno, Dominikanské náměstí 1, Česká republika
tčo:6533sost
zastoupené: Mgr. Miroslavem Ondrušem, předsedou SR

-'lv

3. RncIoNALVERBAND EunopaREGIoN WnINVIERTEI
s drub ní p rávni chých o s o b p re ze n tl\ící zájm,y s am o s p rávy
se sídlem: 

^-2020 
Hollabrunn, Múhlgasse 24, Lustria

lčo: Zah| 11-y-94022
zastúpené: Larrdesra.t Dr. Hannes Bauef, Bundesrat Mag. Karl Wilfing,
Weinviertel Management Dipl. Ing. Hermann Hansy

a to uzavřením písemné zakladatelské dohorl.y ze dne 23.YL L999,

Slovensko-česko-rakouský euroregion Pomoraví, s cílem rozvoje vzáiemného porozumění a spolupráce rlez,i
sousedícími pohraničními regiony, uvědomujíce potřebu posilnění spolupráce zemí střední Evrcrpy a
zďitrazřnjíce potřebu vytvoření stabilních struktur spohrpráce ve snaze o rozvoj přátelshých a vzájemné
výhodných kontaktů mezi Slovenskou republikou, Českou republilrou a Rakouskem ,majícenazřeteli zachovárrí



společného kulturního dědictvípohraničníchoblastí asoučasně beroucevúvahuEvropskou rámcovou smlouvu

o přeshraniční spolupráci tnezi územními celky anebo orgány a doplňující protokol ke smlouvě, které Slovenská

republika podepsala 7 . zálíí 1998, rozhodly se vyWofit

slovensko-če sko -t akouskY eufo re gion

PoMoRArrí
'I.

Název a sídlo

Název:

EuRoREGIoN PoMoRAVí používnuÁ srnnrr.a. EUPO
(Eu no nnnE G I o N Wr I Nvt E RTE L, E u no nr G I o N Potvto nAvfl

právní forma:

Euroregion pomoraví avšechny jeho otgárry pracujív souladu s právními normarrri Slovenské republilry,

České republiky a Rakouska,

Sídlo:

Slovenská republika: 909 01 Skalica, Pivovarská ul,6314

Česká republika: 6Oi 6l Brno, Dotninikanské nám. 1

Rakúsko: 
^-2020 

Hollabrurrn, Můhlgasse 24

Geo grafické vymezení území:

Euroregion pomoraví Woí na straně Slovenska region Záhorie,na straně Rakouska region Y/einviertel

a na straně České republiky regionJižní Morava.

II.

Cíle euroregionu EUPO a způsob jejich dosažení

podporapřeshraničníspolupráceje základnípodmínkouregionálníhorozvojeaochranyŽovotníhoprostředÍ,

technichých, ekonomických, sociálních, kulturních a sportovních aktivit zaměÍenýchnarozvoj partnerské

spolupráce mezi účastníky na zák|adé společných projektů. Přeshraniční spoluprace uvedených regionů je

jednou z forem podpory rozvoje zainteresovaných regionů, upevňování vzájemné důvěry a pínosem pro

1ozvoj integračního procesu a všestranné spolupráce v Evropě. Partneři budou ron,ojem aktivit v rámci pře-

shlaniční spolupráce postupně naplňovat cíle Evropslré unie.



Cílem euroregionu EUPO je:

- v duchu přátelswí, vzítjemnýmpoznávínír,r a sbližoráním lidí a kultur národů z obou břehů Moravy

posilnit přeshraniční spolupúci v oblasti kulturně-spoleónshých, ekonomiclcých a ekologichých aktiv-

it s cílem trvale udržitelného rozvoje tohoto regionu Evropy

- zabezpečitharmoniclcýrozvojpolrraničníclroblastí

Zpúsob dosafuní:

- podněcováním anavrhováním opatření k eliminování administrativních a legislativníchpíekábk a

rozdflů v přeshraniční spolupráci regionůJižní Nlorarra, Záhofie a Veinviertel

- organizovíním neformálních pracovních setkání představitelů státní spnávy, samosprávy, obchodu a

slufub avytvářením prostoru provzíjemnépoznáváníobyvatel sdrubných regionů

- koordinacíaspoluúčastí na tvorbě arealizacirozvojových projektu regionálního rozvo.ie, v návaznosti

na požadavlry a potřeby členshých regionů Jižní Moruva, Záhorie a Weinviertel

- zabezpe&ním kontinuity vzájeÁné informovanosti o možnostech financcvání tvorby area|izacepto-
jektů formou půjék agrantfl

- poskytováním podpůrných stanovisek a poradenství při tvorbě proiektů a podnikatelslcých záněrťl

- oťganizovánímpodnikatelshých akontraktačních dnů avýstlv
- organizováním společných semináňi, symposií, spole&nsko-kulturních a sportovních akcí v eurore-

gionu

- \^/fvořením poradenshých center pro oblasti jednotlivých programů

- centralizací sběru komplexních informací a jejich pefmanentní aktua|izací ze všech oblastí hos-

podářského, kulturního a spoleónského života(trh práce, nabídkavýrobních azpracoyatelshých ka-

pacit, energetich.ich a surovinoúch zdrojů), při&mž vyrvoíenádatabankabude prostřednictvím kom-

patibilní výpoétní techniky zpřístupněna všem členůmsdrubní

- zpíacováním a šířením informací prostřednicsínr irrfbrnračních střetlisek, tiskové agentury, periodic-

kého a neperiodického tisku i šířením redakčně zpracovaných stránek prostřednicťvím internetu

- zabezpeóváním ťvorby a šířením multimediálních prezentací

- propagací a podpor<;u zdraÉho životního stylu obyvatel regiotlu

- šířením osvěty avzďéliviní
- koordinací využívání stávajících možností renliovské turistiky a vyfvořenínr podmíriek pro její další

rozvoj

EuroregionPomoravívyhotowje azasíIádokumentyainformaccev jazykustátu,zekteého pocházejí,



il.

Púvaa povinnosti členů EUPO

1. Práva apovinnosti členů euroregionu Pomoraví vymezují jeho stanovy : ,

Orgány EUPO

1,: ,, Orgány euroregionu Pomoraví jsou:

a) valnáhromada

c) výkonný sektetaflát

d) doz,oftírada , ,,,,.,,,,

e) sbor poradců (odborné komise) :,, ..l:,.

- ,rr;. ,; ,:

2, Postavení aposlánípřslušných orgánů vymezují stanovy EUP0.

,,,",1!l,

l,;t ,

,t) ,.

ry.

Úpravamajetkových poměru EUPO azísady hospodaření ,

1. EUPO smí nabyvatvlastní majetek a svobodně s ním nakládat, O hospodaření s majetkem sdrubní.
rozhoduje prezidium, které je povinné nak|ídat s majetkem sdrubní s péčí řdného hospodáře. V

majtkoprávrrích záležitostech za sdrufoní naveneli vystupuje a podepisuje prezident sdrubní anebo

viceprezidenti sdrubní anebo jiná osoba prezidiem uróná, Prezidium si můř vyhradiťpráwo určit pro

tyto záležitosti zvlášní pfistup,

2. Majetek EUPO se získavahlavně z těchto zdrojů:

- z členshých příspěvků členů euroregionu

- zdotacíadaŇ
- z píjmů z vlastní činnosti

- zpeněžních avěcných vkladů účastníků

- z jinýchpfijmů, které nejsou dosahovány v rozporu se zákonem



3. Výši členshých pňspěvků a způsob ieiich úhrady určuje valná hromada EUPO.

4. Každýčlen EIJPO je povinen finattčně přispívatnaúhradu nákladů spojených s činností jeho sekretariátu

v částce stanovené a odhlasované valnou hromadou.

5. Kažďý člen BI]PO si pokr,ýv.í náklady na akce trskutečněné na sÉm území a recipročně hradívydaje,

l(i:,, EUPO nevyvíjípodnikatelskou činnost zaúólem dosahování zisku.Jelro hospodářskáčinnost je zaměfuna

napokrytí provozních nákladů sdruřní. Výkon hospodářské činnosti se řídí obecně platnými právními

předpisy.

Způsob zrušení EUPO analďlrní s jeho likvidačním zůstatkem
:

1. EUPO zaniká dobrovolným rozpušěním.

2. O majetkovém T yspořád ání avyrovnání všech závazki a pohledávek rozhoduje valnáhromada.

uI.

závěrečná ustanovení

1. Dohoda o vywoňení přeshraničního sdrufuní euroregion Pomoraví selzavírana dobu neurčitou.

2, Dohodu je múné změnit na zák|adě svobodné vůle Regionálního srlrubní Záhofie, Sdrufuní obcí a

městJižní Moravy a Veirrviertel Management. Změny dolrody sivftadtljípísemnou formu,

3. Dohoda o vytvoření přeshraničního sdtužení euroregion Pomoravíbylapoíízena ve 4 stelných

vyhotoveních ve slovenském, ěském a německém jazyce, Všechny mají stejnou právní sílu,

4, Dohoda mbffipravoplatnost dnem podpisu.

u.



-!rIII.

Oznam o tlzavření dohody

Regionální sdruřní Záhorie, Sdrubní obcí a měst Jižní Moravy a Regionalverband Europaregion

\Těirrvlertel tímto oznarnují genenílrrímu tajenrrríko,vi Rady livropy uzavření této tlolrody, kterou inu psíláme

prostřednictvím staršího referenta direktoriátu pro životní pt ostředí a místní orgány Rady Evropy, panu Rob-

ertovi Fasinovi, při pfflďitosti mezinárodní konference o přeshraniční spolupráci mezi místníntiaregionál-
ními orgány Slovensh.é republiky a České republi§ uskrtterjněné ve dnech 22. - }3.června 1999 veStrážnici'
(Čn) a ve Skalici (SR).

RrcIoNÁINE zD Rufu Ntr ZÁgorur

RrctoNnrvrn lÝ Eunop.a.nrGIo N WBINvtBnrBr

S p o 1 e čný splnomocne nec zakladatelů: Landesrat Dr, Hannes B auer

narozen: 18. 3. l94I Egenburg

bydli§ě: 37 l0 Ziersdorf, Hollabrunnerstrasse 44

V Skalici 23.VL 1999


