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Dotační prostředky i pro protipovodňové přeshraniční aktivity v 
Euroregionu Elbe/Labe

Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe potvrdil přibližně 76.470 Euro pro 
česko-saské projekty. 

Na zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe, které se 
uskutečnilo dne 3. září 2010 v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, bylo v rámci 
programu Cíl  3  rozhodnuto o podpoře 6 přeshraničních projektů s  celkovým objemem 
dotace přibl. 76.470 Euro. 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně tři projekty s 
dotací  zhruba  46.630 Euro.  Česká strana  získala  dotaci  rovněž na tři  projekty,  a  to  v 
celkové výši přibližně 29.840 Euro. 

Podpořen  byl  mezi  jinými  saský  projekt  „Protipovodňová  ochrana  v  citlivých  sídelních 
oblastech  EEL“.  Nositel  projektu,  spolek  Umweltzentrum  Dresden  e.V.  na  projektu 
spolupracuje se správou města Ústí nad Labem. 
Cílem projektu  je  výměna zkušeností  z  oblasti  plánování  a  realizace  protipovodňových 
opatření v citlivých urbanistických a krajinných sídelních oblastech Euroregionu Elbe/Labe 
v  napěťovém poli  státního  jednání  a  občanských  aktivit,  v  zrcadle  realizace  evropské 
směrnice  o  rizikovém  povodňovém  managementu.  Výměna  zkušeností  se  uskuteční 
formou  dvou  workshopů  v  Drážďanech  a  Ústí  nad  Labem s  následnými  exkurzemi  k 
realizovaným protipovodňovým opatřením.  Projekt  je  určen pracovníkům zodpovědných 
míst městských a obecních správ nejen partnerů, ale i dalších obcí EEL ležících při Labi, 
jakož i  dalším zodpovědným institucím (na české straně Povodí  Labe, na saské straně 
Landestalsperrenverwaltung). Projekt je přínosem pro zlepšení komunikace mezi správami 
a občany, především v citlivých sídelních oblastech při Labi. 

V  oblasti  kultury  byl  z  FMP  Cíl  3  podpořen  český  projekt  „Společné  česko-německé 
muzicírování  při  příležitosti  50.  výročí  Základní  umělecké  školy  v  Dubí“.  Saským 
projektovým partnerem je Hudební a umělecká škola Dippoldiswalde, registrovaný spolek. 

Projekty z Fondu malých projektů Cíl 3 jsou podporovány z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (ERDF) EU. Jsou zaměřeny na místní přeshraniční spolupráci škol, 
spolků,  sdružení  a samosprávy.  Dotace může být přiznána až do výše 85% celkových 
způsobilých výdajů projektu, nejvýše však do 22.500 € u společně financovaných projektů. 
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