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Dotační prostředky EU pro přeshraniční spolupráci uměleckých 
škol a další aktivity  

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 113.663 Euro pro 

česko-saské projekty 
 
 
 
V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu El-
be/Labe, které se uskutečnilo v pátek 17. června 2011 na Městském úřadě Dubí, bylo 
v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře 9 přeshraničních projektů s 
celkovým objemem dotace přibl. 113.663 euro.  
 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně pět pro-
jektů s dotací zhruba 73.806 Euro. Česká strana získala dotaci na čtyři projekty, a to 
v celkové výši přibližně 39.857 Euro. 
 
Podpořen byl mezi jinými projekt saského žadatele „Mimové, obrazy, ozvučené 
postavy“. Nositel projektu, drážďanský spolek Johannstädter Kulturtreff e.V. spo-
lupracuje na projektu se ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem. 
 
V rámci projektu se setkají děti z Drážďan a Ústí nad Labem, aby společně vymyšle-
né příběhy pantomimicky ztvárnily a tyto hudebně (s vlastními a samostatně vyro-
benými nástroji) převyprávěly. Barevné ztvárnění zážitků a pocitů má přispět k for-
mování prožitků a zajmout místo na scéně Mimického hudebního divadla.  
 
V kooperační oblasti lidských zdrojů, sociálněkulturního rozvoje a partnerské spo-
lupráce jakož i sociálních záležitostí a cestovního ruchu obdrží dotaci český projekt s 
titulkem „Ukážu ti svoje město - mladí lidé provádí svými městy mladé“. 
 
V rámci projektu proběhnou 2 společná setkání žáků z českých a německých střed-
ních škol zaměřených na cestovní ruch. V rámci těchto setkání vypracují žáci, rozdě-
lení do smíšených jazykových skupin, společné tématické turistické prohlídkové tra-
sy, které budou prezentovat ostatním formou praktické činnosti průvodce v cestovním 
ruchu. Všechny tématické prohlídkové trasy budou směrovány do regionů, kde bydlí 
a studují dotčení žáci, kteří by si tak měli uvědomit, co všechno jejich region nabízí a 
jak jsou sami pyšní na to, co mohou sami udělat pro větší propagaci svého domova. 
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Před samotnou přípravou prohlídkových tras proběhnou 2 odborné semináře s profe-
sionálními průvodci v cestovním ruchu, kteří předají žákům nezbytné praktické rady. 
Cílem projektu je rozšíření odborných dovedností žáků středních škol zaměřených na 
cestovní ruch. 
 
 
 
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. 
 
Od roku 2009 obdrželo na území Euroregionu Elbe/Labe celkem 124 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,59 milionů euro. 
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