
EUROREGION ELBE/LABE 

 

_________________________________________________________________________________ 
Vladimír Lipský, ředitel, EUROREGION ELBE / LABE 
Svazek obcí Euroregion Labe, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon: +420 475 241 437-8, e-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu  
www.euroregion-elbe-labe.eu  
 

 
        

 

 

Tisková zpráva    Číslo: 02-10-2010    28.10.2010 
 
Vyřizuje: Viera Richter 

 
 

 

Dotační prostředky i pro společně plánování a utváření městské 
zeleně českými a německými studenty  

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil  

přibližně 52.745 Euro pro česko-saské projekty.  
 
 
Na zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe, 
které se uskutečnilo dne 27. října 2010 v Přástevně Drutschmann v Dippoldiswalde - 
Reichstädt, bylo v rámci programu Cíl 3 rozhodnuto o podpoře 4 přeshraničních 
projektů s celkovým objemem dotace přibl. 52.745 Euro.  
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně tři 
projekty s dotací zhruba 44.965 Euro. Česká strana získala dotaci na jeden projekt, a 
to v celkové výši přibližně 7.780 Euro.  
 
Podpořen byl mezi jinými saský projekt „Společně plánovat a utvářet městskou 
zeleň“. Nositel projektu, spolek Umweltzentrum Dresden e.V. na projektu 
spolupracuje s UJEP Ústí nad Labem.  
 
Cílem projektu je během 6 projektových dnů společné plánování studenty krajinné 
architektury z UJEP Ústí n.L. a HTW Dresden a úpravy veřejně přistupné plochy na 
území města Drážďany, které také na místě zrealizují. Po odborné stránce bude 
projekt realizován pod dohledem vysokoškolských učitelů univerzity v Ústí n.L. a 
HTW Dresden, do jejichž studijních plánů bude projekt také integrován. Na 
ekologické aspekty projektu dohlédne a v roli zkušeného nositele česko-německých 
projektů se projektu účastní Centrum životního prostředí (Umweltzentrum) Drážďany. 
Projektem má být podněcen zájem a pochopení českých a německých studentů o 
různé pohledy a přístupy v oblasti krajinné architektury a rozvoje měst. 
 
V oblasti kultury byl z FMP Cíl 3 podpořen český projekt „Rozšíření expozice "Po 
stopách zaniklého kláštera v Teplicích" o česko-německé interaktivní prvky a jejich 
propagace na obou stranách česko-německé hranice“. Na projektu spolupracuje 
Regionální muzeum Teplice se zemským úřadem pro archeologii v Drážďanech.  
 
 

 Projekty z Fondu malých projektů programu Cíl 3 jsou podporovány z 
prostředků Evropského fondu EU pro místní rozvoj. Jsou zaměřeny na místní 



přeshraniční spolupráci škol, spolků, svazů, církví, správních orgánů a 
podniků. Výše dotace je zpravidla 85 procent z celkových způsobilých 
nákladů, nejvýše však 22.500 Euro u společně financovaných malých projektů 
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