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Fond malých projektů se zaměřuje 
zejména na:

Realizaci setkávacích opatření – tzv. „people-to-people-projekty“

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech 
společenského života
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Obsah podpory:

Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí;

Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a
sportovních akcí;

Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků;

Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti;

Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací
a informačních materiálů (přinejmenším v českém a německém jazyce);

Zpracovávání analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce;

Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.
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Z podpory jsou vyloučeny:

• čistě jazykové kurzy

• jednojazyčné publikace

• stranicko-politické aktivity
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Oprávnění žadatelé:

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané 
organizace

Vzdělávací instituce 

Hospodářské a profesní svazy a komory (s výjimkou 
profesních komor) 

Nestátní neziskové organizace 

Evropské seskupení pro územní spolupráci
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Předpoklady pro poskytnutí dotace:

Přeshraniční dopad

- podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí
projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizace

Společné plánování

- projekt je připravován společně s projektovým partnerem
prostřednictvím koordinačních opatření (např. pravidelných
schůzek) a partneři jsou navzájem zapojeni do přípravy
projektových aktivit druhého partnera

Společná realizace

Společný personál
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Postup zpracování žádosti:

• Podání žádosti na sekretariát FMP (online + písemně)

• Formální a odborná kontrola

• Pokud obě kontroly dopadnou pozitivně – registrace žádosti

• Hodnocení přeshraniční kvality

• Rozhodnutí Lokálního řídícího výboru (LŘV)

• Podpis smlouvy

• Realizace projektu

• Kontrola vyúčtování

• Vyplacení dotace po kontrole vyúčtování (zpětně)
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Rozpočet:

- osobní náklady (lze zvolit buď paušál 20 % - max. 2 869,44 EUR, nebo přímé
náklady, ty potom mohou být více než 20 %). Žadatel si způsob vyúčtování osobních
výdajů musí zvolit již při podání žádosti a nelze jej následně měnit!

- náklady na cestování

- kancelářské a administrativní náklady (pouze paušál, max. 15 % z osobních
nákladů, max. 430,41 EUR)

- náklady na externí odborné poradenství a služby

- výdaje na vybavení

Platí povinnost vést pro projekt oddělenou účetní evidenci - výjimka je pouze u
paušálních výdajů, u nichž není nutné je odděleně dokládat. U paušálních výdajů se
také nepředkládají žádné doklady při vyúčtování.
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Lokální řídící výbor (LŘV):
Němečtí členové s právem hlasování

Zemské hlavní město Drážďany
Okres Saské Švýcarsko – východní Krušnohoří
Město Pirna
Město Dippoldiswalde
Jednatel EEL

Němečtí členové s poradním hlasem

Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Partneři z hospodářské a sociální oblasti a z oblasti životního 
prostředí
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Lokální řídící výbor (LŘV):
Čeští členové s právem hlasování:

Ústecký kraj
okres Ústí nad Labem
okres Děčín
okres Teplice
okres Litoměřice
Jednatel EEL

Čeští členové s poradním hlasem:

Ministerstvo pro místní rozvoj
Centrum pro regionální rozvoj
Partneři z hospodářské a sociální oblasti a z oblasti životního 
prostředí
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Důležitá upozornění a povinnosti:

Povinnost archivace účetních dokladů do 31. prosince 2030

Zveřejňování informací o projektech

Informační a publikační povinnosti

Dotace je vyplácena zpětně – celý projekt je nutno 
předfinancovat!

Realizační dokument platí od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2023
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FMP - sekretariáty:

Dresden
EUROEREGION ELBE/LABE
Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.
An der Kreuzkirche 6
D - 01067 Dresden

Ústí nad Labem
EUROREGION LABE
Svazek obcí
Velká Hradební 8
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 411 198 002
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Dotazy Vám zodpovíme osobně či 
telefonicky na +420 411 198 002

www.euroregion-elbe-labe.eu

Projektová online žádost na
http://eel.kpf-fmp.eu

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://eel.kpf-fmp.eu/
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Fond malých projektů se zaměřuje zejména na:

Realizaci setkávacích opatření – tzv. „people-to-people-projekty“



 

Zintenzivnění přeshraniční spolupráce ve všech oblastech společenského života
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Obsah podpory:

Organizace a realizace seminářů, konferencí a informačních akcí;



Organizace a realizace setkávání, výměny zkušeností, představení, kulturních a sportovních akcí;



Výměny skupin, především výměny skupin dětí, mládeže, studentů a žáků;



Vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykové vybavenosti;



Projekty zaměřené na publicitu a propagaci území, vytváření vícejazyčných publikací a informačních materiálů (přinejmenším v českém a německém jazyce);



Zpracovávání analýz pro přípravu projektů v rámci Programu spolupráce;



Vývoj informačních a komunikačních systémů pro společné pohraničí.
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Z podpory jsou vyloučeny:





		 čistě jazykové kurzy



		 jednojazyčné publikace



		 stranicko-politické aktivity
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Oprávnění žadatelé:

Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace

 

Vzdělávací instituce 



Hospodářské a profesní svazy a komory (s výjimkou profesních komor) 



Nestátní neziskové organizace 



Evropské seskupení pro územní spolupráci
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Předpoklady pro poskytnutí dotace:

Přeshraniční dopad



- podporovány budou pouze projekty, v nichž čeští a němečtí projektoví partneři spolupracují při přípravě a realizace



Společné plánování



- projekt je připravován společně s projektovým partnerem prostřednictvím koordinačních opatření (např. pravidelných schůzek) a partneři jsou navzájem zapojeni do přípravy projektových aktivit druhého partnera



Společná realizace



Společný personál
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Postup zpracování žádosti:

		 Podání žádosti na sekretariát FMP (online + písemně)



		 Formální a odborná kontrola



		 Pokud obě kontroly dopadnou pozitivně – registrace žádosti



		 Hodnocení přeshraniční kvality



		 Rozhodnutí Lokálního řídícího výboru (LŘV)



		 Podpis smlouvy



		 Realizace projektu



		 Kontrola vyúčtování



		 Vyplacení dotace po kontrole vyúčtování (zpětně)
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Rozpočet:

- osobní náklady (lze zvolit buď paušál 20 % - max. 2 869,44 EUR, nebo přímé náklady, ty potom mohou být více než 20 %). Žadatel si způsob vyúčtování osobních výdajů musí zvolit již při podání žádosti a nelze jej následně měnit!



- náklady na cestování



- kancelářské a administrativní náklady (pouze paušál, max. 15 % z osobních nákladů, max. 430,41 EUR)



- náklady na externí odborné poradenství a služby



- výdaje na vybavení



Platí povinnost vést pro projekt oddělenou účetní evidenci - výjimka je pouze u paušálních výdajů, u nichž není nutné je odděleně dokládat. U paušálních výdajů se také nepředkládají žádné doklady při vyúčtování. 
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Lokální řídící výbor (LŘV):

Němečtí členové s právem hlasování



Zemské hlavní město Drážďany

Okres Saské Švýcarsko – východní Krušnohoří

Město Pirna

Město Dippoldiswalde

Jednatel EEL





Němečtí členové s poradním hlasem



Saské ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Partneři z hospodářské a sociální oblasti a z oblasti životního prostředí
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Lokální řídící výbor (LŘV):

Čeští členové s právem hlasování:



Ústecký kraj

okres Ústí nad Labem

okres Děčín

okres Teplice

okres Litoměřice

Jednatel EEL



Čeští členové s poradním hlasem:



Ministerstvo pro místní rozvoj

Centrum pro regionální rozvoj

Partneři z hospodářské a sociální oblasti a z oblasti životního prostředí
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Důležitá upozornění a povinnosti:

Povinnost archivace účetních dokladů do 31. prosince 2030



Zveřejňování informací o projektech



Informační a publikační povinnosti



Dotace je vyplácena zpětně – celý projekt je nutno předfinancovat!



Realizační dokument platí od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2023
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FMP - sekretariáty:

Dresden

EUROEREGION ELBE/LABE

Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V.

An der Kreuzkirche 6

D - 01067 Dresden





Ústí nad Labem

EUROREGION LABE

Svazek obcí

Velká Hradební 8

400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 411 198 002
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Dotazy Vám zodpovíme osobně či telefonicky na +420 411 198 002

www.euroregion-elbe-labe.eu



Projektová online žádost na

http://eel.kpf-fmp.eu
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