TISKOVÁ ZPRÁVA – překlad tiskové zprávy SMWA z 03.11.2009
„Česko a Sasko – společně silným regionem“
6 česko-saských projektů z Programu Cíl 3 / Ziel 3 schváleno
Monitorovací výbor Programu Cíle 3 na zasedání ve Freibergu dne 3. listopadu 2009 doporučil k podpoře dalších 6 přeshraničních projektů se zaměřením na bezpečnost, hospodářství, cestovní ruch, životní prostředí a ochranu vod. V rámci Programu Cíle 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady zhruba 5,2 milionů eur, které získají příspěvek EU okolo
4,4 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo již schváleno k realizaci 71 projektů.
Tři projekty budou řízeny českými lead partnery a tři projekty povedou lead partneři sasští.
Požadavky v porovnání s předchozím programem Interreg III A přitom významně vzrostly.
Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou z
následujících forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný personál,
společné financování.
V prioritě Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území získá dotaci jeden
projekt.
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci dvěma
projektům.
V rámci kooperace a rozvoje přeshraničních struktur v cestovním ruchu mohou zahájit realizaci projektu „Turistické propojení historického hudebního regionu“ obec Erlbach/Vogtland a
město Luby u Chebu. Partneři zkrášlí svá městská centra. V Lubech získá náměstí novou
podobu a v Erlbach-Wernitzgrün bude rekonstruována náves. Obě místa budou nově osvětlena, vzniknou parkovací místa a veřejná WC. Informační panely, doplněné obrázky a zvukem, poskytnou turistům v těchto výchozích bodech potřebné informace. Již během výstavby
plánují oba partneři oživit centra společnými akcemi jako je např. hraniční slavnost, vánoční
trhy a turistické akce. Projektem se zvýší atraktivita obou obcí nejen pro obyvatele, ale také
pro turisty. Evropská unie podpoří projekt ve výši ca. 630.000 EUR z prostředků ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj).
V prioritě „Zlepšení situace přírody a životního prostředí“ budou podpořeny 3 projekty.
Do oblasti podpory opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně
území Natura 2000 spadá projekt Zemského úřadu Görlitz a Libereckého kraje „Management
invazních rostlin v Euroregionu Nisa“. Obsahem projektu je vytvoření klíče pro hodnocení
problematické situace a doporučených způsobů řešení problematiky neofytů. Přímo v terénu
proběhnou pod vědeckým dohledem pokusy a testy na jejich potlačení. Současně bude kontinuálně šířena patřičná publicita. Po ukončení projektu proběhne nejdříve kontrola nezbytnosti opatření s doporučenými postupy, která případně sníží finanční a personální zátěž
opatření pro potlačení neofytů na nezbytné minimum. Výsledkem by měl být vědecky založený koncept cíleného postupu při výskytu problematických neofytních porostů. Projekt je
určen široké veřejnosti, zástupcům veřejných zájmů, vlastníkům popř. uživatelům ploch
s výskytem invazních rostlin a poblíž vodních toků, projektantům a institucím vydávajícím
rozhodnutí pro oblast zemědělství, lesnictví, ochrany přírody a vod. Dotace pro projekt činí
ca. 1,1 mil. EUR z prostředků ERDF.
Příkladem opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb, ochrany vodních toků je projekt Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti v
Jílovišti-Strnadech, Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích, Lesů České republiky v Hradci Králové, státního podniku Povodí Ohře v Chomutově, státního podniku Landestalsperrenverwaltung v Pirně a Euroregionu Krušnohoří v Mostě s názvem “Výzkum mož-

ností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách“.
Projekt je zaměřen na řešení problematiky čištění pitných vod a snížení narůstajících koncentrací přirozených organických škodlivin. Specialisté na oblast hydrogeologie, půdní biologie, hydrobiologie a lesního hospodářství provedou základní rozbor vzorků vod na přehradě
Fláje. Výstupem bude definování kritických bodů systémů a navržení vhodných opatření minimalizace dopadů v souladu s potřebou zachovat a podpořit místní ekosystémy. Projekt je
Evropskou unií spolufinancován ve výši ca. 1,2 mil. EUR z prostředků ERDF.
Po skončení zasedání Monitorovacího výboru byly v rámci odpoledního programu předány
smlouvy o poskytnutí dotace lead partnerům již schválených projektů ze čtyř euroregionů a
jejich projektovým partnerům a následovala jejich prezentace:
- Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov s projektovým partnerem Augustusburg /Scharfenstein/ Lichtewalde Schlossbetriebe gGmbH (projekt „Společný
marketing zámků a hradů v Krušnohoří“)
- Město Boží Dar s projektovým partnerem obec Breitenbrunn (projekt „Požární a
ostatní bezpečnost obyvatel v oblasti Centrálního Krušnohoří“)
- Nadace Brücke/Most-Stiftung (projekt „Dějiny spojují“)
- Dopravní sdružení Oberlausitz-Niederschlesien GmbH s projektovým partnerem
Liberecký kraj (projekt "Nisa Go").
Místem k podání projektových žádostí pro získání podpory z Programu Cíle 3 a pro vydání
Smlouvy o poskytnutí dotace je Saská rozvojová banka – dotační banka v Drážďanech
(Sächsische Aufbaubank – Förderbank – (SAB).
Podrobné informace k postupu získání dotace 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.

