TISKOVÁ ZPRÁVA

překlad tiskové zprávy SAB ze dne 24.09.2010
„Česko a Sasko na společné cestě“
Schváleno 11 nových česko-saských projektů evropského dotačního Programu
Cíl 3/Ziel 3
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání v
Drážďanech dne 23. září 2010 dalších 11 přeshraničních projektů se zaměřením na vzdělávání, sociální oblast, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu
Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 15 milionů eur, které
získají příspěvek Evropské unie cca 12,7 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008
bylo k realizaci schváleno již 109 projektů.
Z čerstvě schválených projektů bude šest koordinováno českými Lead partnery a pět projektů 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 tři projekty.
V oblasti podpory Školských projektů se zapojí Úřad zemského rady Vogtlandkreis v Plavně,
Gymnázium v Chebu a město Oelsnitz/Vogtland do projektu " Zřízení Česko-německého
jazykového a komunikačního centra na gymnáziích v Oelsnitz a v Chebu“. Projektem rozšíří
gymnázia v Oelsnitz/Vogtland a v Chebu kapacitu svých prostor. Potřeba rozšíření vyplynula
ze 40-leté úspěšné partnerské spolupráce obou škol. Gymnázium Oelsnitz jakožto jediné
gymnázium regionu Zwickau, které vyučuje český jazyk, provede za tímto účelem rekonstrukci bývalé tělocvičny a vytvoří česko-německé jazykové a komunikační centrum, zatímco
na Gymnáziu v Chebu vznikne učebna vybavená audio- a mediální technikou. Nové prostory
a technické předpoklady umožní víceúčelové využití například v rámci společných divadelních představení, rozšíření spolupráce v přírodních vědách apod. Nabídku pro školní a mimoškolní aktivity využijí do budoucna i další školy a školky z okolí. Evropská unie podpoří
projekt 3,1 mil.eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci třem
projektům.
V oblasti podpory Investiční opatření v cestovním ruchu mohou realizovat svůj projekt „Společné centrum Bärenstein / Vejprty“ města Bärenstein a Vejprty. V hraničním prostoru s nevyužitými objekty, plochami po demolici objektu a zastaralou infrastrukturou vznikne nový
urbanisticky uspořádaný celek ve spojené sídelní části obou obcí.
Atraktivní setkávací místo pro obyvatele obou obcí a výchozí prostor pro turisty vyžaduje
provést rekonstrukci vozovky, kanalizace a veřejného osvětlení, vybudování veřejných toalet,
nových parkovacích míst a rekonstrukci informačního centra. Společné centrum je svou polohou ideální pro oživení středů obou obcí. Zároveň budou odstraněny překážky při překračování hranice a setkávání lidí obou zemí. Vedle investičních opatření bude vypracován
přeshraniční společný marketingový koncept sousedních obcí. Projekt získá dotaci EU okolo
3,2 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
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V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí bylo podpořeno pět projektů.
V oblasti podpory Kooperace v oblastech ochrany klimatu, lesů, přírody a krajiny a odpadní
hospodářství bude Sdružení na podporu biomasy a obnovitelných surovin Freiberg e.V.,
obec Rechenberg-Bienenmühle a Výzkumný ústav rostlinné výroby Chomutov realizovat
projekt " Rekultivace plošně zatížených areálů težkými kovy a ploch po hnědouhelné těžbě
v euroregionu Krušnohoří pomocí optimalizované produkce obnovitelných zdrojů
k energetickému využití– RekultA". Projekt je zaměřen na využití ploch zatížených těžkými
kovy v okolí Freibergu a ploch v krajině po hnědouhelné těžbě v okolí Chomutova na
pěstování obnovitelných technických a energetických surovin. Plánována je výměna
zkušeností a výměna neinvazivních rostlinných druhů a hnojiv k praktickému užití na pokusných plochách. Vznikne přeshraniční metodika, strategie a propojení struktur pro energetické využití biomasy. Následná realizace opatření bude zajištěna uzavřením smluv s producenty surovin, zpracovateli a dalšími odvětvími. Přibližně 400.000 eur poskytne projektu Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Místem pro 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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