TISKOVÁ ZPRÁVA
Společně více spolupráce v Evropě
Dalších 15 česko - saských projektů schváleno
Čeští a sasští sousedé pokračují v rozvoji svého společného regionu. Členové Monitorovacího výboru schválili na zasedání 26. a 27. května v Heřmanicích v Podještědí dalších 15
přeshraničních projektů. Na realizaci v rámci Programu Cíle 3/Ziel3 je tak připraveno dalších
zhruba 23,5 milionů Eur prostředků EU na celkové náklady projektů ve výši ca 28 milionů
Eur. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo již Monitorovacím výborem schváleno 49
projektů.
Pod heslem Programu Cíl 3/ Ziel 3 "Ahoj sousede. Hallo Nachbar" uvítal nové projekty i
saský ministr hospodářství a práce Thomas Jurk: "Projekty posílí soudržnost v regionech
podél česko-saské hranice".
Česká republika a Sasko mají do konce roku 2013 na podporu přeshraniční spolupráce
k dispozici celkem 207 milionů Eur prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou
z následujících forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný personál, společné financování.
Devět projektů řízených saskými a šest projektů vedených českými partnery splnilo tentokrát
dané požadavky. Projekty se nyní mohou realizovat.
13 projektů si klade za cíl Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území.
Monitorovací výbor schválil např. Krajské správě silnic v Plavně ve spolupráci s Krajskou
správou a údržbou silnic Karlovarského kraje výstavbu silničního spojení Adorf - Aš. Výstavba tohoto asi sedmikilometrového úseku značně přispěje ke zlepšení infrastruktury v pohraničí a bude částkou ca. 13,9 miliónu Eur podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Technická univerzita Chemnitz plánuje společně s českými partnery - Univerzitou
J.E.Purkyně v Ústí nad Labem a Západočeskou univerzitou v Plzni - realizaci Sasko-české
vysokoškolské initiativy (STHI), jejíž hlavní náplní je rozšířit a rozvíjet zejména relevantní
vzdělávací aktivity ve prospěch vědeckých pracovníků, studentů a praktikantů různých podnikatelských subjektů a odborných institucí. Jedná se především o podstatné zlepšení jazykových a mezikulturních kompetencí mezi sousedy. Projektovým partnerům bylo potvrzeno
ca 1,5 milionů Eur z prostředků ERDF.
Státní zámek Weesenstein pokračuje společně se svými českými projektovými partnery, Iniciativou pro děčínský zámek a zámkem Děčín, v trvalé podpoře regionálních kulturních a
turistických aktivit. Projekt "550 let Chebské smlouvy" má připomenout společné kulturní
kořeny a po staletí trvající přátelské soužití na jedné z nejstarších a nejstabilnějších hranic
v Evropě.
Výstava s doprovodnými aktivitami a publikacemi bude podpořena prostředky EU ve výši
684.160,42 Eur.
Dále získá Muzeum západní Lužice v Kamenz a Muzeum v České Lípě dotační prostředky
EU ve výši 515.065,20 Eur na společný projekt "Život před 1800 lety – archeologie a eko
logie v dialogu generací". Cílem je zmapovat archeologickým průzkumem a studiem ekologických stop život germánských kmenů v hornolužické a severočeské oblasti. Průzkum má

být proveden v experimentální historické vesničce. Bude provedeno srovnání, zda a jak
člověk působil na ekologický systém v dávných dobách a dnes. Čeští a němečtí účastníci
lépe pochopí ekologickou problematiku současnosti.
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci jednomu projektu. Projekt "Poznej svého souseda" pod vedením města Aše společně s projektovým partnerem městem Bad Elster má přeshraničně propojit infrastrukturu cestovního ruchu. Odpočinkové zóny a naučná stezka má návštěvníkům přiblížit památky v pohraničí.
Stezka propojí města Bad Elster a Aš, a dále také obce Podhradí a Hranice.
V prioritě "Zlepšení situace přírody a životního prostředí" byl podpořen jeden projekt. Landratsamt v Görlitz získá 390.6540,65 € na podporu "Práce s veřejností na ochranu přírody v
euroregionu Nisa".
Místem k podání žádostí a pro vydání rozhodnutí je Saská rozvojová banka – dotační banka
v Drážďanech (Sächsische Aufbaubank -Förderbank- (SAB)).
Podrobné informace k postupu podání žádosti a kontakty naleznou zájemci na
http://www.ziel3-cil3.eu. Vaše dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky na konzultační
termín zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu.

