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Minifarma zanedlouho s novými hracími elementy pro děti - dotační 
prostředky EU pro přeshraniční spolupráci 

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil cca 19.079 Euro pro česko-

saský projekt 
 
 
 
V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu El-
be/Labe, které se uskutečnilo v pátek 4. listopadu 2011 v Muzeu města Ústí nad La-
bem bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře jednoho přeshra-
ničního projektu s celkovým objemem dotace přibl. 19.079 euro.  
 
Nositel projektu, společnost AWO Kinder- und Jugendhilfe gemeinnützige GmbH 
Pirna pracuje na projektu společně s českým občanským sdružením Minifarma v 
Oseku u Duchcova.  
 
V Cíli3 - Malé projekty má dojít k přímému setkání mladých lidí a k příležitost společ-
né práce a seznámení se. Projekt bude realizován na pozemku zařízení "Minifarma" 
v Dlouhé Louce a nabídne smysluplné a praktické činnosti. Přáním je, aktivovat mla-
distvé, aby něco pro Euroregion vykonali. Čeští mladiství a jejich vedoucí nesou zod-
povědnost za organizaci workcampu, němečtí mladiství přinášejí sebou své odborné 
zkušenosti. Při úpravě plochy zařízení "Minifarmy" se bude pracovat v malých 
smíšených skupinách a vzniknou tím pro děti nové hrací elemnty. Mladiství podvede-
ním kompetentního fotografa a vytvoří dokumentaci společného projektu. 
 
 

* 
 
Projekty z Fondu malých projektů programu Cíl 3 jsou podporovány z prostředků Ev-
ropského fondu EU pro místní rozvoj. Jsou zaměřeny na místní přeshraniční spo-
lupráci škol, spolků, svazů, církví, správních orgánů a podniků. Výše dotace je zpra-
vidla 85 procent z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 22.500 eur u spo-
lečně financovaných malých projektů. V případě malých projektů, které nejsou finan-
covány společně s partnerem ze sousední země, činí maximální hranice dotace 
15.000 eur. 
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Od roku 2009 obdrželo na území Euroregionu Elbe/Labe celkem 131 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,78 milionů euro. 
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