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Dotační prostředky pro přeshraniční spolupráci partnerských měst 
Dippoldiswalde a Bílina jakož i další projekty  

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 169.460 Euro pro 

česko-saské projekty 
 
 
 
V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu El-
be/Labe, které se uskutečnilo v pátek 15. března 2011 na Městském úřadě Pirna., 
bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře 13 přeshraničních pro-
jektů s celkovým objemem dotace přibl. 169.460 eur.  
 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně šest 
projektů s dotací zhruba 83.860 Euro. Česká strana získala dotaci na sedm projektů, 
a to v celkové výši přibližně 85.600 Euro. Jeden německý projekt byl pozastaven, 
další čtyři německé žádosti byly zamítnuty. 
 
Podpořen byl mezi jinými projekt saského žadatele „Praxe v zemědělství, péče o bio-
topy a analýza potravin“. Nositel projektu, Svaz péče o krajinu Saské Švýcarsko-
Východní Krušnohoří (Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 
e.V.) Dohna spolupracuje na projektu se Střední zemědělskou školou Libverda v 
Děčíně.  
 
V rámci projektu jde o prohloubení kontaktů mezi Střední školou zahradnickou a 
zemědělskou Děčín-Libverda a Svazu péče o krajinu Saské Švýcarsko-Východní 
Krušné hory, Učňovského střediska Dippoldiswalde, Agrárního družstva Reinholds-
hain a společnosti Východokrušnohorská péče o krajinu s.r.o. a to přes společnou 
praxi a výměnu zkušeností.  
 
V kooperační oblasti lidských zdrojů, sociálněkulturního rozvoje a partnerské spo-
lupráce jakož i sociálních záležitostí obdrží dotaci český projekt s titulkem „Koncepce 
Partnerského muzea Bílina – Dippoldiswalde“. 
 
Muzeum má všeobecně zmapovat historii obou měst v obecné rovině (historie, 
přírodní bohatství, průmysl atd.), dále poukázat na vývoj česko-německých vztahů. 
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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 115 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,48 milionů eur. 
 

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

http://www.ziel3-cil3.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/

