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Žijeme u stejné řeky - dotační prostředky EU pro přeshraniční spolupráci
Lokální řídící výbor Euroregionu Elbe/Labe schválil více než 64.500 Euro pro
česko-saské projekty

V rámci zasedání česko-německého Lokálního řídícího výboru Euroregionu Elbe/Labe, které se uskutečnilo v pátek 2. září 2011 v zařízení německého svazu
Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. v Dippoldiswalde
- OT Ulberndorf, bylo v rámci programu Cíl 3 pozitivně rozhodnuto o podpoře 6
přeshraničních projektů s celkovým objemem dotace přibl. 64.500 euro.
Grémium složené z českých a německých hodnotitelů schválilo saské straně tři projekty s dotací zhruba 43.800 Euro. Česká strana získala dotaci také na tři projekty, a
to v celkové výši přibližně 20.700 Euro.
V kooperační oblasti lidských zdrojů, sociálněkulturního rozvoje a partnerské spolupráce obdrží dotaci český projekt s titulkem „Žijeme u stejné řeky“. Nositel projektu,
občanské sdružení Slunečnice, o.s. v Děčíně pracuje na projektu společně s
německým spolkem Diakonisches Werk der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens im
Kirchenbezirk Pirna e. V.
Obsahem projektu je větší prohloubení vzniklých přátelství a spolupráce mezi osobami s mentálním postižením, pracovníky a dobrovolníky v sociálních službách z regionů Děčín a Pirny.Během kreativní části projektu se učí lidé s mentálním postižení
poznávat a překonávat hranice, které jsou dány jejich postižením, během společné
činnosti překonávají jazykové bariéry, učí se spolupracovat a pomáhat si .Díla vzniklá
v této části jsou pak prezentována na výstavě pro veřejnost během festivalu Kramle.
Během poznávací části lidé s postižením pronikají hlouběji do kultury a mentality
svých sousedů, učí se základy cizího jazyka, poznávají nová místa sousední země,
kam by bylo pro mnohé z nich jako jednotlivce velmi obtížné se dostat.Každý z
účastníků získává osobní zkušenosti s kulturou cestování do zahraničí.
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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 eur u společně financovaných malých projektů. V případě malých projektů, které nejsou financovány společně s partnerem ze sousední země, činí maximální hranice dotace
15.000 eur.
Od roku 2009 obdrželo na území Euroregionu Elbe/Labe celkem 130 českoněmeckých projektů dotaci ve výši zhruba 1,78 milionů euro.
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