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Posun pro životní prostředí a sociální infrastrukturu v pohraničí
Schváleno deset 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 Jablonci nad Nisou dne 21. června 2011 dalších deset přeshraničních projektů se zaměřením na sociální infrastrukturu, hospodářství, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 16,1 milionů
eur, které získají příspěvek Evropské unie ca. 12,8 milionů eur. Od zahájení programu v
srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 135 projektů.
Z čerstvě schválených projektů budou tři koordinovat čeští Lead partneři a sedm 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 Kooperace v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské
spolupráce se zapojí sdružení Basketballverein Dresden Titan e.V. v Drážďanech a Basketbalový klub v Ústí nad Labem do projektu „Basketbal nezná hranic“. Podstatným obsahem
projektu je výměna dětí a mládeže a také dobrovolných členů sdružení a klubu v souvislosti
s tímto sportem. Účastníci se budou pravidelně setkávat na tréninku a při přátelských utkáních. V období prázdnin pak bude jejich pobyt zpestřen v hostitelských rodinách. Také další
basketbalové spolky a kluby se mohou zapojit tak, aby mohly vzniknout základy pro budoucí
přeshraniční basketbalovou liga.
Evropská unie podpoří projekt ca. 410.000 eur z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci
dvěma projektům.
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny
čtyři projekty.
V aktivitě „Kooperace v oblasti ochrany klimatu, ochrany přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství“ bude realizovat sdružení dětí Kindervereinigung Chemnitz e. V. s Českým
svazem ochránců přírody v Krásné Lípě a Domem dětí a mládeže v Ústí n.L. „Českoněmecký projekt k energetické inovaci subjektu pro práci s dětmi a mládeží“. Hlavní náplní
projektu jsou investice do úsporných energetických opatření v zařízeních pro děti a mládež v
Chemnitz a v Krásné Lípě (obnovitelné zdroje energie). Dětem a mládeži bude zároveň
umožněno se v ekologii živě vzdělávat. Po vyhodnocení úspor energie a ze získaných zkušeností bude vytvořena metodická příručka. Vůbec poprvé vzniknou společné osnovy pro
ekologické vzdělávání, které zároveň zohlední česko-německé odlišnosti.
Přibližně 1.154.000 eur poskytne projektu Evropská unie z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (ERDF).
Další projekt v této oblasti podpory bude realizovat Technická univerzita v Drážďanech se
Zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) v Drážďanech a Insti1

tutem pro výzkum troposféry v Lipsku s českými partnery, kterými jsou Ústecký kraj, Český
hydrometeorologický ústav a Zdravotní ústav v Ústí n.L.. Projekt nese název „Ultrajemné
částice a zdraví v Krušnohorském okrese a v Ústeckém kraji“. Po dobu dvou let bude sledována koncentrace a složení ultrajemných prachových částic v oblasti měst AnnabergBuchholz a Ústí nad Labem. Výsledky měření budou podrobeny analýze v souvislosti s údaji
o onemocnění obyvatel. Do analýzy o celkovém zdraví obyvatelstva budou zahrnuty i další
meteorologické indikátory a údaje o dopravě. Projektem mají být vytvořeny základy pro další
opatření ke zlepšení kvality ovzduší.
Evropská unie podpoří projekt dotací ve výši 1.265.000 eur 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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