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EU-dotace pro česko-n ěmecké projekty v Euroregionu Elbe/Labe 
 
 
 

Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 15 9.270 Euro 
pro česko-n ěmecké zám ěry 

 
 

V pátek, dne 21. května 2010, na zasedání česko-německého Lokálního řídícího 
výboru Euroregionu Elbe/Labe v Ústí nad Labem bylo rozhodnuto o dalších 
přeshraničních malých projektech v rámci  Programu Cíl 3.  
 
Něměčtí a čeští členové Lokálního řídicího výboru schválili pro českou stranu sedm 
projektů s celkovým příspěvkem ve výši circa 96.900 Euro. Dvě žádosti byly 
zamítnuty, jeden projekt byl pozastaven. Německá strana obdržela souhlas pro pět 
projektů s dotačním objemem cca 62.370 Euro. 
 
S tímto rozhodnutím se v tomto dotačním období pro získání dotačních prostředků 
kvalifikovalo 68 projektů s celkovou částkou ve výši 898.300 EUR v EUROREGIONU 
ELBE/LABE. 
 
„Budoucnost smíšených ovocných luk v česko-saském pohraničí“ je název jednoho 
schváleného projektu. Saský drážďanský spolek Grüne Liga Dresden/Oberes Elbtal 
e.V. a Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín 
– Libverda připravují v rámci projektu dvě jednodenní sympozia včetně exkurzí, v 
okolí Drážďan a v Ústeckém kraji, kde bude představen význam smíšených 
ovocných luk pro ekologii, zemědělství a ráz krajiny na obou stranách hranice. Dále 
se se bude diskutovat a budou představeny problémy a možné způsoby řešení ob-
hospodařování smíšených sadů. Pomocí exkurzí pak účastníci z Čech a ze Saska 
získají možnost seznámit se stavem, situací a specifiky daných smíšených sadů.  
 
Města Dubí a Geising připravují za pomocí dotačních prostředků realizaci sportov-
ních her ve dnech 18.-20.6.2010 na české straně. Akce se zúčastní 300 dětí a mla-
distvých, kteří budou soupeřit o medaile a místa v sportovních disciplinách: tenis, 
fotbal, stolní tenis a floorbal.   
 
 

� 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 pod-



niků. Výše dotace je zpravidla 85 procent z celkových způsobilých nákladů, 
nejvýše však 22.500 Euro u společně financovaných malých projektů 
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