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EUROREGION ELBE /LABE spustil novou internetovou prezentaci 
Informace o dota čních programech  

 
 
EUROREGION ELBE/LABE se od nyní prezentuje na nově vytvořených internetových 
stránkách na adrese www.euroregion-elbe-labe.eu . Vedle obsáhlých informací 
k tématu Dotační programy nabízí nové společné internetové stránky saského 
komunálního společenství a českého svazku obcí další rubriky jako jsou Aktuality, O 
nás, Region, Projekty a Služby ve třech jazycích (česky, německy, anglicky). 
 
„Novou společnou domovskou stránkou chceme veřejnosti nejen přinášet rozmanité 
a obsáhlé informace z česko-německého regionu, ale i zlepšit naše služby“, 
vysvětluje ředitel Christian Preußcher koncepci internetové prezentace. 
 
Po spuštění programu Evropské unie  „Ziel 3 – Cíl 3“ pro podporu přeshraniční spo-
lupráce mezi Saskem a Českou republikou portál informuje o možnostech financová-
ní projektů a disponuje odpovídajícími odkazy. Zakrátko zde budou zveřejněny infor-
mace a dokumenty pro podání žádosti z  Fondu malých projektů EUROREGIONU EL-

BE/LABE. 
 
Jak jsou již uživatelé zvyklí, mohou se i nadále informovat o aktuálních kulturních a 
sportovních akcích, prázdninách a svátcích, celních a silničních předpisech a 
důležitých telefonních číslech jakož i o silnicích a dálnicích na obou stranách hranice. 
Kromě toho jsou zde k dispozici ke stáhnutí různé publikace a dokumenty k EURORE-

GIONU ELBE/LABE. Nově je zařazen Minislovníček a  odkazy k jízdním řádům 
přeshraniční veřejné hromadné dopravy. 
 
Komunální zájmový svaz EUROREGION ELBE/LABE podporuje přeshraniční spolupráci 
od Drážďan po Litoměřice v oblastech regionální plánování, ochrana přírody a 
prostředí, podpora hospodářství, kultura, sport a další. Pracovníci  EUROREGIONU EL-

BE/LABE nabízí poradenství pro rositele projektů, koordinují projekty v rámci do-
tačních programů, radí při přípravě projektových žádostí a zprostředkovávají 
přeshraniční kontakty. 
 
 
 
 

 S laskavou pomocí německé spořitelny Ostsächsische Sparkasse Dresden 


