
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.: 01-02-10     22.02.2010 
 
zpracovala: Viera Richter 
 

 
 

Dotace pro česko-n ěmecké projekty v Euroregionu Elbe/Labe 
 
 
 

Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe / Labe schválil cca 18 9.770 Euro 
pro česko-n ěmecké zám ěry 

 
 

V pátek, dne 19. února 2010, na zasedání česko-německého Lokálního řídícího 
výboru Euroregionu Elbe/Labe v Drážďanech 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 76.500 Euro. Dvě žádosti byly 
zamítnuty. Německá strana obdržela souhlas pro devět projektů s dotačním obje-
mem cca 113.200 Euro. 
 
S tímto rozhodnutím se v tomto dotačním období pro získání dotačních prostředků 
kvalifikovalo 56 projektů s celkovou částkou ve výši 739.000 EUR v EUROREGIONU 
ELBE/LABE. 
 
„Srovnávání životních a vzdělávacích podmínek mladistvích v Německu a České re-
publice“ je název jednoho schváleného projektu. Saská vzdělávací společnost Dr. 
Hirsch-Akademie v Pirně a Obchodní a jazyková škola s právem státní jazykové 
zkoušky v Ústí nad Labem připravují v rámci projektu výměnný pobyt pro studenty, 
kde se v praxi seznámí s průběhem celého školního dne. Plánovány jsou výměny 
vždy jedné třídy na jeden týden v partnerské škole v sousední zemi. Během této do-
by se studenti účastní vyučování v partnerské škole a společně si organizují akce ve 
volném čase. Přitom budou studenti užívat své znalosti cizího jazyka, tím zlepšovat 
svou jazykovou úroveň a sociální kompetenci.  
 
Města Lovosice a Coswig připravují za pomocí dotačních prostředků realizaci dvou 
výměnných pobytů. Pro účastníky bude připraven bohatý program složený z různých 
sportovních soutěží, exkurzí a zajímavých výletů. Při realizaci projektu se žáci dozví 
zajímavosti a informace o obou příhraničních regionech - historie, krajina i život v 
rodinách.  
 
 

� 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 pod-
niků. Výše dotace je zpravidla 85 procent z celkových způsobilých nákladů, 
nejvýše však 22.500 Euro u společně financovaných malých projektů 
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