
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  
 

 
          

 

 

Tisková zpráva   č.: 04-04-12   Datum: 29.04.2012  
 
zpracovala: Viera Richter 
 
 
 

Podporování projektů se sousedy v Sasku - dotační prostředky EU 
V EUROREGIONU ELBE/LABE 

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 160.427 Euro pro 

česko-saské projekty 
 
 
 
 
 
V lednu 2012 byla v rámci dotace EU Cíl 3 zahájená 2. etapa česko-saského Fondu 
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 27. dubna 2012 v Centru setkávání v Dolní 
Poustevně (bývalý evangelický kostel), bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhod-
nuto o podpoře 10 přeshraničních malých projektů s celkovým objemem dotace přibl. 
160.427 euro.  

 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně pět pro-
jektů s dotací zhruba 81.248 euro. Česká strana získala dotaci taky na pět projektů, a 
to v celkové výši přibližně 79.179 euro. Dvě německé žádosti byly odmítnuty. 
 
V kooperační oblasti ochrany klimatu, přírody, péče o krajinu a odpadové 
hospodářství obdrží dotaci český projekt s titulkem „Společně plánovat a utvářet 
městskou zeleň“. Nositel projektu, UJEP Ústí nad Labem pracuje na projektu spo-
lečně s Centrem životního prostředí v Drážďanech. 
 
V rámci plánovaného záměru během 7 projektových dní společně naplánují studenti 
UJEP Ústí n.L. a HTW Dresden úpravy 2 veřejně přistupných ploch na území města 
Ústí n.L., které také na společně zrealizují.  
 
Po odborné stránce bude projekt realizován pod dohledem vysokoškolských učitelů 
univerzity v Ústí n.L. a HTW Dresden, do jejichž studijních plánů bude projekt také 
integrován. Na ekologické aspekty projektu dohlédne a v roli zkušeného nositele CZ-
DE projektů se projektu účastní Centrum životního prostředí Drážďany. 
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Projektem bude podnícen zájem a pochopení českých a německých studentů o 
různé pohledy a přístupy v oblasti krajinné architektury a rozvoje měst.  
 
Projekt také přispěje k dlouhodobému zlepšení kvality života a městské ekologie a k 
prohloubení spolupráce zúčastněných subjektů. 
 
 

* 
 
 
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 157 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 1,99 milionů euro. 
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