TISKOVÁ ZPRÁVA

překlad tiskové zprávy SAB ze dne 02.12.2010
„Velké šance pro cestovní ruch a životní prostředí v pohraničí“
Schváleno sedm 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
Dubí dne 2. prosince 2010 dalších sedm přeshraničních projektů se zaměřením na vzdělávání, sociální oblast, bezpečnost, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu
Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 10,6 milionů eur,
které získají příspěvek Evropské unie cca 8,4 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu
2008 bylo k realizaci schváleno již 116 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 dva projekty.
V oblasti podpory Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a
partnerské spolupráce se zapojí HC Slovan Ústí nad Labem a Eissportclub Dresden e.V. do
projektu „Ze středového kruhu kluziště na obě strany hranice a možná i dále“. Projekt propojuje sport s intenzivní jazykovou a interkulturní výukou. Setkání dětí a mládeže obou zemí a
výměna zkušeností mezi oběma kluby představují model smysluplného trávení volného času
dětí a mládeže a dlouhodobého rozvoje sportu ve společném pohraničí. Děti se budou
setkávat týdně v rámci společných tréninků, několikadenních soustředění, turnajů a dovednostních souteží. Sportovní aktivity budou doplněny intenzivní jazykovou a interkulturní výukou (např. v oblastech kultura, dějiny, zeměpis, návštěvy muzeí, všední život druhé země).
Díky nákupu sportovní výstroje a výzbroje bude umožněno zapojení dětí ze sociálně slabších
rodin. Evropská unie podpoří projekt ca. 573.000 eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci čtyřem
projektům.
V aktivitě Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury mohou realizovat svůj projekt
„Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. investiční etapa“ města Boží Dar, Jáchymov, Ostrov,
Annaberg-Buchholz, obec Breitenbrunn a občanské sdružení Suchá kotva. Partneři chtějí
prostřednictvím společné, významné historie těžby stříbra zhodnotit turistický potenciál západního Krušnohoří. Stříbrná stezka představuje atraktivní nabídku jak pro milovníky zimních
sportů, tak pro stále přibývající počet turistů v letní sezóně. Výchozím bodem Stříbrné stezky
je rekonstruované centrum města Jáchymov, kolébky stříbra, se svými pozoruhodnými stavbami. Další projektovou aktivitou je otevření štoly s výskytem unikátních a vzácných nerostů,
která se nachází blízko hranic, expozice v zámku Ostrov a v kapli Suchá, vyznačení hornické
naučné stezky, sanace technické památky báňské historie Silberwäsche Antonsthal
v Breitenbrunnu, rekonstrukce slavnostní haly v Annaberg-Buchholz na centrum hornických
slavností a dalších akcí. Projekt získá dotaci EU okolo 2,1 mil. eur z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byl podpořen jeden projekt.
1

V aktivitě Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
bude sdružení Freier Schulträgerverein e.V. „Schkola“ realizovat se Základní školou Pastelka, o.p.s. v Rumburku, se ZŠ Lidická v Hrádku nad Nisou, se ZŠ a MŠ B. Hynka v Cvikově,
se ZŠ v Rumburku a s MŠ Studánka v Jablonném v Podještědí projekt „Schkola ekologicky“.
Mezi jednotlivými zařízeními existuje úzká spolupráce již od roku 1999. Propojení těchto zařízení v intenzivní síť na české a saské straně bude díky projektu probíhat na vyšší obsahové úrovni. Přibližně 800 žáků se bude dvojjazyčně zabývat tématy životního prostředí a udržitelnosti. Každá škola spolupracuje s další školou v sousední zemi (saský svazek škol se
skládá z 9 zařízení). Cílem každého zařízení je dvojjazyčně metodicky a didakticky zpracovat
jedno téma týkající se životního prostředí, např. voda, výživa, biotopy, země, zdraví, energie.
Kromě toho vznikne zelená kuchyňka s malými českými a německými „kuchtíky“. Základem
společných setkání bude společné kurikulum. Do procesu se aktivně zapojí i rodiče dětí a
zaměstnanci zařízení. Přibližně 739.000 eur poskytne projektu Evropská unie z Evropského
fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
Nové dotační možnosti na odstranění povodňových škod a s nimi související preventivní opatření
Podání projektových žádostí je po přechodném pozastavení jejich příjmu z důvodu revize
finančních prostředků v jednotlivých oblastech podpory s okamžitou platností opět možné.
Monitorovací výbor schválil žádost o novou oblast podpory, která bude předložena Evropské
komisi. V této oblasti podpory by mělo být 9,5 mil. euro dáno k dispozici pro přeshraničně
důležitá opatření na odstranění povodňových škod a s nimi související preventivní opatření.
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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