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Dotační prostředky i pro „Odstartování kariéry praktikem u 
sousedů“ 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil  

přibližně 148.670 Euro pro česko-saské projekty 
 
 
V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu 
Elbe/Labe, které se uskutečnilo v pátek 18. února 2011 na Magistrátě města Ústí 
n.L., bylo v rámci programu Cíl 3 rozhodnuto o podpoře 13 přeshraničních projektů s 
celkovým objemem dotace přibl. 148.670 Euro.  
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně sedm 
projektů s dotací zhruba 92.200 Euro. Česká strana získala dotaci na šest projektů, a 
to v celkové výši přibližně 56.470 Euro. Jeden německý projekt byl pozastaven, dvě 
české žádosti byly zamítnuty. 
 
Podpořen byl mezi jinými projekt saského žadatele „Odstartovat kariéru praktikem u 
sousedů“. Nositel projektu, Vysoká škola pro techniku a hospodářství v Drážďanech 
spolupracuje na projektu s Fakultou sociálně-ekonomickou UJEP Ústí nad Labem.  
 
Projektem získají studenti náhled a srovnání podnikatelské praxe v obou zemích. 
Studenti Fakulty sociálně-ekonomické UJEP navštíví 4 podniky na německé straně 
(např. Saxonia Systems, SOLARWATT AG, DVB, Stadtentwässerung Drážďany, 
Druckguss Heidenau) a studenti Fakulty ekonomických věd HTW navštíví celkem 4 
podniky na české straně EEL (např. ČSPL Děčín, AGC Flat Glass Teplice). Během 
návštěv budou diskutovat se zástupci firem o praxi vedení firem v podmínkách v 
dané zemi (předpisy, daně, pracovní trh ap.) a o možnostech praxe v dané firmě 
resp. o možnostech další spolupráce. Součástí návštěvy každé země bude i 
workshop českých a německých studentů na dané vysoké škole, na kterém budou 
diskutovány podmínky a možnosti pro zakládání mladých firem (start-ups) v obou 
zemích. 
 
Mimo jiné byl v sociální oblasti z FMP Cíl 3 podpořen český projekt „Paliativní péče o 
klienty s demencí – zpět k lidskosti".  
Projekt má přispět k intenzifikaci spolupráce Domova důchodců Bystřany a Sozial – 
Kulturelles Zentrum Leubnitz organizace Volkssolidarität Dreseden při implementaci 
a realizaci  paliativní péče poskytované klientům s demencí. Projekt umožní 



pracovníkům  partnerských  domovů výměnu zkušeností v poskytování paliativní 
péče uživatelům domova s demencí v podmínkách sociálních služeb, zvýšení 
kvalifikace, získání nových znalostí a dovedností a zavedení nových metod práce. 
 
 
 
 
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 eur u 
společně financovaných malých projekt. V případě malých projektů, které nejsou 
financovány společně s partnerem ze sousední zemé, činí maximální hranice dotace 
15.000 eur. 
 
Od roku 2009 obdrželo na území Euroregionu Elbe/Labe celkem 102 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,3 milionů eur. 
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