TISKOVÁ ZPRÁVA
překlad tiskové zprávy SAB ze dne 08.03.2011
„Široké spektrum projektů pro pohraničí“
Schváleno devět 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
Budyšíně dne 8. března 2011 dalších devět přeshraničních projektů se zaměřením na dopravu, vzdělávání, bezpečnost, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu
Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 4,8 milionů eur, které získají příspěvek Evropské unie ca. 4,1 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008
bylo k realizaci schváleno již 125 projektů.
Z čerstvě schválených projektů budou tři koordinovat čeští Lead partneři a šest 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 čtyři projekty.
V oblasti podpory Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací
v oblasti regionálního plánování a rozvoje se zapojí sdružení dopravců Verkehrsverbund
Oberelbe GmbH v Drážďanech a Ústecký kraj do projektu „ELLA Regio – přeshraniční regionální doprava Ústecký kraj / VVO Verkehrsverbund Oberelbe – studie proveditelnosti“. Projekt zahrnuje vytvoření předpokladů pro přeshraniční koncepci veřejné železniční regionální
dopravy mezi územími dopravní obslužnosti VVO v oblasti Saského Švýcarska a Východního Krušnohoří a sousedící oblastí Ústeckého kraje. Vzniknou návrhy na přeshraniční informační systém pro cestující, přeshraniční tarifní a jízdenkový systém a dále budou sladěny
předpoklady pro společné plánování dopravy.
Evropská unie podpoří projekt ca. 153.000 eur z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci
dvěma projektům.
V aktivitě Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných
marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu mohou realizovat svůj projekt „Přeshraniční aktivní region – Euroregion Neisse-Nisa-Nysa“ Sdružení Českolipsko a rozvojová společnost Horní Lužice – Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH.
Projekt si klade za cíl vytvoření přeshraniční struktury cestovního ruchu a inovativní nabídky
v oblasti Českolipska a Bad Muskau. Dále je projekt zaměřen na transfer zkušeností,
společná školení personálu a konference.
Projekt získá dotaci EU necelých 324 000 eur z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny
tři projekty.
V aktivitě Podpora ekologického uvědomění, environmentálního vzdělávání a managementu
bude realizovat krušnohorské centrum ochrany přírody – Naturschutzzentrum Erzgebirge
gGmbH ve Schlettau, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí v Lit1

vínově a ZO ČSOP Teplice-Fergunna projekt „Pestrý – Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných
horách“.
Cílem projektu je zachování a podpora biologické rozmanitosti Krušnohoří se zřetelem na
biotopy a druhy typické pro region, jimž hrozí zánik. Zároveň se má obyvatelstvo naučit lepšímu vnímání přírodního bohatství regionu a jeho zvláštností. Plánována jsou proto nejrůznější akce pro veřejnost a také pro mládež.
Přibližně 851.000 eur poskytne projektu Evropská unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
Nové dotační možnosti na odstranění povodňových škod a podpora souvisejících
preventivních opatření
Možnost podpořit přeshraniční opatření na odstranění povodňových škod a podpora souvisejících preventivních opatření zůstává do konce roku 2011.
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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