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Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 89 .600 Euro 
pro česko-n ěmecké zám ěry 

 
 

Na včerejším zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu 
Elbe/Labe na obecním úřadě Libochovany bylo rozhodnuto o dalších přeshraničních 
malých projektech v rámci  Programu Cíl 3.  
 
Něměčtí a čeští členové Lokálního řídicího výboru schválili pro českou stranu 4 
projekty s celkovým příspěvkem ve výši circa 54.200 Euro. Jedna žádost byla 
zamítnuta. Německá strana obdržela souhlas ke třem projektům s dotačním 
objemem cca 35.400 Euro. 
 
S tímto rozhodnutím se v tomto roce pro získání dotačních prostředků kvalifikovalo 
42 pojektů s celkovou částkou ve výši 550.000 EUR v EUROREGIONU ELBE/LABE. 
 
„Ověření možnosti pro přeshraniční projektové vzdělávání malířů a lakýrníků“ je 
název jednoho schváleného projektu. Saská vzdělávací společnost pro ochranu 
životního prostředí a chemická povolání Drážďany  (Bildungsgesellschaft für 
Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH) a český partner,  Střední škola 
stavební Teplice, chtějí v rámci projektu analyzovat a ověřit  možnost pořádání 
společných přeshraničních vzdělávacích aktivit pro malíře a lakýrníky. Plánovány 
jsou společné vzdělávací segmenty v Drážďanech a Teplicích. Partneři sledují 
myšlenku dlouhodobé a intenzivní spolupráce ve výuce. 
 
Sportovní klub Děčín a saský spolek  ESV Lok. Bad Schandau e.V. plánují v roce 
2010 společné pořádání  orientačního běhu v  Euroregionu Elbe/Labe. Dvoudenního 
mezinárodního sportovního utkání se má zúčastnit cca 300 účastníků.  
 
 

� 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 Euro u společně financovaných malých projektů 

 



 

 
 

 
 
 

 

 

Kontakt: 
www.euroregion-elbe-labe.eu  
www.ziel3-Cil3.eu      
 


