TISKOVÁ ZPRÁVA

překlad tiskové zprávy SAB ze dne 05.05.2010
„Česko a Sasko – společně silným regionem“
Schváleno sedm nových česko-saských projektů Programu Cíl 3
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání v
Plavně dne 04.05.2010 dalších sedm přeshraničních projektů se zaměřením na dopravní
infrastrukturu, kulturu, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu
Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 4,3 milionů eur, které získají příspěvek Evropské unie cca. 3,7 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008
bylo k realizaci schváleno již 90 projektů.
Z čerstvě schválených projektů budou čtyři koordinovány českými Lead partnery a tři projekty
povedou Lead partneři saští. Požadavky týkající se kvality spolupráce přitom v porovnání s
předchozím programem Interreg III A významně vzrostly. 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 získaly finanční podporu čtyři projekty.
V oblasti podpory školských projektů se Gymnázium Varnsdorf a Zemský úřad v Budyšíně
zapojí do projektu „Mezinárodní den prodavačů cibule“. Za poněkud nezvyklým názvem se
neskrývá nic jiného než pochopení společné historie netradičním způsobem. Studenti vyšších ročníků Gymnázia Varnsdorf a Lužicko-srbského Gymnázia v Budyšíně se ponoří do tří
významnějších časových období historie společného regionu a zde budou pátrat po společných stopách. V tématických okruzích dějin 20. století se pokusí postupně odhalit skryté podobnosti německých, českých a lužicko-srbských soudobých dějin, jako by se skrývaly pod
slupkou cibule. Takzvaný „Mezinárodní den prodavačů cibule“ poslouží porozumění prostřednictvím společné prezentace výsledků projektu. Výsledkem budou DVD, tištěné materiály ve všech třech jazycích, pro další školy budou připraveny učební materiály o regionální
historii. Evropská unie podpoří projekt 360.000 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci jednomu projektu.
V oblasti podpory Iniciativy k propojení turistických zařízení, vytvoření a používání systémů
pro společný přeshraniční turistický management mohou Ústecký kraj, Hornicko-technická
univerzita ve Freibergu, Oblastní muzeum v Mostě a Sdružení Montanregion Erzgebirge e.V.
Freiberg začít s realizací projektu „Středoevropská kulturní krajina Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří – cesta ke světovému dědictví UNESCO“. Projekt je součástí úsilí o zařazení
společné česko-saské přeshraniční kulturní krajiny na seznam světového dědictví UNESCO.
V rámci projektu bude připraveno jedenáct studií kulturních a hornických památek v příhraničí, které zaznamenají podrobně stav hornických památek, příp. celků. Dále vznikne katalog,
společná databáze, tři brožury, DVD a webové stránky. Doprovodnými aktivitami jsou dvě
konference a osm workshopů ve společném pohraničí. Projekt získá dotaci EU okolo
211.000 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
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V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny dva projekty.
Do oblasti podpory Ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
je zařazen projekt „Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském příhraničí – přeshraniční katastr surovin“. Sdružení „Geokompetenzzentrum Freiberg e.V.“ společně s Českou geologickou službou v Praze, Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje a
Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Nossen zmapuje
nově osm přeshraničních ložisek surovin (fluorit, cín, wolfram, měď a uran). Sasko a Česká
republika tak budou prvním přeshraničním regionem v Evropě, kde dojde k naplnění Evropské směrnice SEK (2008) 2741 týkající se surovinových potenciálů. Katastr poskytne důležité základní informace pro přeshraniční územní plánování, spolehlivé podklady pro rozhodnutí
úřadů a využití dat vědeckými institucemi, příp. podniky obou zemí. Mezinárodní internetový
portál, brožury, putovní výstava a speciální akce budou o projektu informovat širokou veřejnost. Také studenti a učitelé ze čtyř škol obou zemí budou mít šanci dozvědět se o této tématice něco více. Přibližně 257.000 eur projektu poskytne Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Místem k podání projektových žádostí pro získání podpory z Programu Cíl 3/Ziel 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.
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