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Horem dolem Českosaským Švýcarskem – EU-dotace pro projekty 
v EUROREGIONU ELBE/LABE 

 

 
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 182.173 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 15. června 2012 v prostorách Technických 
sbírek v Drážďanech, bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře 14 
přeshraničních malých projektů s celkovým objemem dotace přibl. 182.173 euro.  

 
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně jede-
náct projektů s dotací zhruba 132.151 euro. Česká strana získala dotaci na tři projek-
ty, a to v celkové výši přibližně 50.022 euro. Tři německé žádosti byly odmítnuty. 
 
V kooperační oblasti Kooperace v oblasti lidských zdrojů, socio-kulturního rozvoje a 
partnerské spolupráce obdrží dotaci německý projekt s titulkem „13. Mezinárodní 
loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí“. Nositel projektu, drážďanský spolek 
Stadtteilhaus Dresden - Äußere Neustadt e.V., pracuje na projektu společně s Dolní 
Poustevnou. 
 
V tomto roce 14. Se festival uskuteční pod heslem „Pohádky z Čech a ze Saska“. 
Cílem projektu je nejen odehrát několik loutkových představení v Dolní Poustevně a v 
Drážďanech , ale i navázat kontakty mezi zástupci tohoto kulturního odvětví, jakož i 
rozšířit a zpestřit nabídku kulturního vyžití především v regionu Dolní Poustevny. 
 
Pod názvem „Horem dolem Českosaským Švýcarskem“ jde o dotaci pro dva 
cyklistické závody v překrásném regionu Českosaského Švýcarska (v dubnu 2013 v  
Janově/CZ a v září 2012 v Sebnitz/DE). Jedním z cílů tohoto projektu je přeshraničně 



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  
 

 
          

propojit zájemce o cyklistický sport z obou stran regionu a pokusit se vytvořit novou 
společnou přeshraniční tradici. Partneři projektu jsou cyklistický spolek Sebnitzer 
Radfahrerverein 1897 e.V. a občanské sdružení Pétanque Club Pastis Janov. 
 
Magistrát města Dolní Poustevna a Sebnitz jsou další úspešní žadatelé s projektem  
„HOCKEY-UNITED.EU“. Lední hokej je velmi zajímavá a hlavně kolektivní hra, proto 
ji právě deti a mladí lidé rádi hrají a proto vznikl i tento společný projekt pro děti, které 
se pravidelně scházejí v letním období v Sebnitz (D) na in-line hokeji a v zimním ob-
dobí na zimním stadionu v Rumburku (CZ) na ledním hokeji. 
 
 
 

* 
 
 
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 171 česko-
německých projektů dotaci ve výši zhruba 2,178 milionů euro. 
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