TISKOVÁ ZPRÁVA
překlad tiskové zprávy SMWA (Saské státní ministerstvo hospodářství a práce) ze dne
25.02.2010
„Česko a Sasko – přeshraničně a(tra)ktivní“
Schváleno 12 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu Cíl 3
Binacionální Monitorovací výbor Programu Cíl 3 doporučil k podpoře na zasedání ve SkalnéVonšově ve dnech 23./24. února 2010 dalších 12 přeshraničních projektů se zaměřením na
dopravní infrastrukturu, informační společnost, bezpečnost, kulturu, sociální situaci, cestovní
ruch a životní prostředí. V rámci Programu Cíle 3 tak budou realizovány projekty s celkovými
náklady přibližně 12 milionů EUR, které získají příspěvek Evropské unie cca. 10 milionů
EUR. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 83 projektů.
Z čerstvě schválených projektů bude osm koordinováno českými Lead partnery a čtyři projekty povedou Lead partneři saští. Požadavky týkající se kvality spolupráce přitom významně
vzrostly v porovnání s předchozím programem Interreg III A. Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou z následujících čtyř forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný personál, společné financování.
V programové prioritě s názvem Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním
území získalo finanční podporu 9 projektů.
V rámci oblasti podpory Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje může město Boží Dar, obec Breitenbrunn,
město Kurort Oberwiesenthal, Loučná pod Klínovcem a Jáchymov uskutečnit projekt „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – 2. etapa“. Projekt si klade za
cíl modernizaci příjezdových cest k česko-saské hranici a s nimi spojených stezek pro pěší a
pro cyklisty. Tento projektový záměr je přímým pokračováním projektu „Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa“. Po skončení realizace projektu
vznikne v mikroregionu Breitenbrunn – Kurort Oberwiesenthal – Boží Dar – Loučná pod Klínovcem – Jáchymov šedesátikilometrová přeshraniční dopravní síť silnic, přes 100 km cest a
pět přechodů přes hranici, z čehož bude profitovat jak místní obyvatelstvo tak turisté. Evropská unie podporuje tento projekt dotací z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF) ve výši cca. 2 mil. EUR.
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci dvěma
projektům.
V rámci Kooperace a rozvoje přeshraničních struktur v cestovním ruchu může karlovarské
Regionální sdružení Dialog spolu s institucí Partnerschaftskomitee e.V. se sídlem ve městě Breitenbrunn-Rittersgrün zahájit realizaci projektu „Krušnohorská muzea“. V něm vytvoří
ve spolupráci s Kulturraumbüro Erzgebirge-Mittelsachsen (Kancelář kulturního prostoru
Krušnohoří-Střední Sasko) a Tourismusverband Erzgebirge e.V. (Sdružení cestovního ruchu
Krušnohoří) atraktivní dvojjazyčnou reklamní brožuru s informacemi o všech významných
muzeích česko-saského Krušnohoří. Publikace bude tištěna v nákladu 70.000 kusů a bude
v obou zemích zdarma k dostání v muzeích a turistických informačních centrech a distribuována jako novinová příloha. Je určena jak návštěvníkům česko-saského Krušnohoří, tak
místním a měla by díky svému důslednému přeshraničnímu marketingovému postupu vytvořit synergický efekt mezi zúčastněnými muzei. Projektoví partneři chtějí svým záměrem připomenout kulturní a historické dědictví příhraničního regionu. Mimo jiné se prostřednictvím
tohoto projektu usiluje o zvýšení počtu turistických návštěvníků. Evropská unie podpoří tento
projekt dotací z prostředků ERDF ve výši cca. 74 000 EUR.

V programovém prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byl podpořen jeden
projekt.
V rámci Podpory opatření v oblasti ochrany klimatu, lesů, přírody a péče o krajinu včetně
území Natura 2000 bude realizován projekt „Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung – 1. etapa“ partnerů Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland ve Schlettau (Účelový svaz přírodního parku Krušnohoří/Vogtlandsko), Zemské ředitelství Chemnitz,
Zemský úřad životního prostředí, Zemědělství a geologie ve Zwickau a Krajský úřad Ústeckého kraje. Tímto projektem mají být vytvořeny rozhodující základy pro ochranu největších
rašelinišťových oblastí v Krušných horách. Oblast rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a
Satzung by měla být společně prozkoumána a měl by být vypracován postup pro její revitalizaci. K tomuto účelu bude vytvořena společná struktura GIS (geografický informační systém)
a databáze, bude provedeno mapování, hydrogeologické průzkumy, průzkumy vzniku rašelinišť a plánování revitalizačních opatření. Dalším stěžejním bodem projektu je přeshraniční
výměna zaměstnanců, prezentace výstavy týkající se projektu a možné znovuotevření "Zkušební stanice Hora Sv. Šebestiána". Díky úzké spolupráci expertů na obou stranách hranice
vznikne koncept opatření na revitalizaci rašelinišť, který by měl být realizován v druhé etapě
projektu. Evropská unie podporuje tento projektový záměr dotací z prostředků ERDF ve výši
ca. 440 000 EUR.
Místem k podání projektových žádostí pro získání podpory z Programu Cíl 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 jsou k nalezení na webových stránkách http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky na termín konzultace je možné zaslat na e-mailovou adresu kontakt@ziel3-cil3.eu.

