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Poznáváme sousedy - dotační prostředky EU 
V EUROREGIONU ELBE/LABE 

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 154.902 Euro pro 

česko-saské projekty 
 
 
 
 
 
V lednu 2012 byla v rámci dotace EU Cíl 3 zahájená 2. etapa česko-saského Fondun 
malých projektů v EUROREGIONU ELBE/LABE. Do konce 2013 je k dispozici 1,2 
milionů euro pro malé projekty v společném příhraničním území. 
 
V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu El-
be/Labe, které se uskutečnilo v pátek 9. března 2012 v hale Motorenhalle německé-
ho svazu riesa efau v Drážďanech, bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto 
o podpoře 16 přeshraničních malých projektů s celkovým objemem dotace přibl. 
154.902 euro.  
 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně šest 
projektů s dotací zhruba 60.770 euro. Česká strana získala dotaci na deset projektů, 
a to v celkové výši přibližně 94.132 euro. 
 
V kooperační oblasti lidských zdrojů, sociálněkulturního rozvoje a partnerské spo-
lupráce obdrží dotaci německý projekt s titulkem „Poznáváme sousedy“. Nositel pro-
jektu, Středisko životního prostředí v Drážďanech, pracuje na projektu společně s 
drážďanským Romain-Rolland-gymnáziem a gymnáziem v Teplicích. 
 
V rámci plánovaného záměru se celkemuskuteční 4 projektové dny, během nichž 
budou žáci/studenti Gymnázia Teplice a Romain-Rolland-Gymnazia Drážďany poz-
návat ve smíšených česko-německých skupinkách obě města. Na počátku získají 
mládežníci informace o postavení daného města v minulosti a dnes, aby se poté ve 
skupinkách vydali odhalovat město. Pomocí mapy města a GPS/geocaching přístrojů 
si projdou různá zastavení, na kterých získají další informace a budou zde řešit úkoly 
vztahující se k dějinám města, architektuře a životu města. Výsledky si skupinky bu-



EUROREGION ELBE/LABE 

 

_________________________________________________________________________________ 
Vladimír Lipský, ředitel, EUROREGION ELBE / LABE 
Svazek obcí Euroregion Labe, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon: +420 475 241 437-8, e-mail: informace@euroregion-elbe-labe.eu  
www.euroregion-elbe-labe.eu  
 

 
          

dou dokumentovat a shrnou do podoby malé prezentace (/výstavy). Společnou čin-
ností získají žáci nejen konkrétní znalosti / zkušenosti k danému městu, ale podpoří 
se i pochopení a zájem o druhé.   
 
 

* 
 
 
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 147 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,84 milionů euro. 
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