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EU-dotace pro česko-n ěmecké projekty v Euroregionu Elbe/Labe 
 
 
 

Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 13 9.220 Euro 
pro česko-n ěmecké zám ěry 

 
 

V pátek, dne 18. června 2010, na zasedání česko-německého Lokálního řídícího 
výboru Euroregionu Elbe/Labe v Heidenau bylo rozhodnuto o dalších přeshraničních 
malých projektech v rámci  Programu Cíl 3.  
 
Něměčtí a čeští členové Lokálního řídicího výboru schválili pro českou stranu pět 
projektů s celkovým příspěvkem ve výši circa 51.070 Euro. Německá strana obdržela 
souhlas pro šest projektů s dotačním objemem cca 88.150 Euro. 
 
S tímto rozhodnutím se v tomto dotačním období pro získání dotačních prostředků 
kvalifikovalo 79 projektů s celkovou částkou ve výši 1.037.530 EUR v 
EUROREGIONU ELBE/LABE. 
 
„FOTOKONTAKT - Turistické uplatnění česko-saského pohraničí na trhu z pohledu 
studentů a žáků odborné školy“ je název jednoho německého schváleného projektu. 
Saská vzdělávací akademie FORTIS-AKADEMIE gGmbH a její český partner 
Děčínské občanské sdružení EDUM, chtějí v rámci projektu analyzovat a hodnotit 
turistické informace ve vybraných regionech prostřednictvím studentů Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí n. L. a žáků z FORTIS-AKADEMIE gGmbH z Chemnitzu. Během 
pobytu na obou stranách Euroregionu budou účastníci sbírat a později analyzovat a 
vyhodnocovat materiály a turistické informace, které jsou v současné době k 
dispozici. Zároveň provedou účastníci během pobytu vlastní fotodokumentaci a 
zpracují tak možné alternativy z vlastního pohledu. V následném workshopu 
(semináři) budou veřejně prezentovány jejich výsledky. Na tuto prezentaci budou 
pozváni zástupci regionální správy, podnikatelského sektoru z oblasti turismu a 
přeshraničně orientované subjekty.   
 
Svazek obcí Euroregion Labe se sídlem v Ústí nad Labem a Komunální společenství 
Euroregionu Vrchní Polabí – Východní Krušnohoří v Pirně připravují za pomocí 
dotačních prostředků dne 25. června 2010 workshop s titulkem "Přeshraniční 
zdravotnická záchranná služba".  Plánovanými body programu jsou informace o 
stavu česko-německé rámcové dohody, vzor smlouvy, představení struktur na české 



a na saské straně, koordinace dalších aktivit. Cílem je posknutí vzájemných 
informací, tak aby po uzavření rámcové dohody mezi ČR a Německem bylo možné 
provádět běžně zásahy na sousední straně hranice, včetně dopravení pacientů do 
nejblížšího zdravotnického zařízení.  Na workshopu se podílí se saské strany šest 
institucí (Saské ministerstvo vnitra, Zemské ředitelství Drážďany, EEL, Euroregion 
Erzgebirge, Zemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří, Zemské hlavní 
město Drážďany),  z české strany pět (Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj, ZZS 
Ústeckého kraje, Euroregion Labe a Krušnohoří). 
 
 
 
 
 
 

� Projekty z Fondu malých projektů programu Cíl 3 jsou podporovány z 
prostředků Evropského fondu EU pro místní rozvoj. Jsou zaměřeny na místní 
přeshraniční spolupráci škol, spolků, svazů, církví, správních orgánů a 
podniků. Výše dotace je zpravidla 85 procent z celkových způsobilých 
nákladů, nejvýše však 22.500 Euro u společně financovaných malých projektů 
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