TISKOVÁ ZPRÁVA
Přeshraniční region se dále rozvíjí
Schváleny čtyři nové česko-saské projekty evropského dotačního
Programu Cíl 3/Ziel 3
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil k podpoře na zasedání
v Drážďanech dne 6. září 2011 další čtyři přeshraniční projekty se zaměřením na vzdělávání,
hospodářství, cestovní ruch a životní prostředí. V rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 3,9 milionů eur, které získají příspěvek Evropské unie ca. 3,3 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 138 projektů.
Z čerstvě schválených projektů budou tři koordinovat čeští Lead partneři a jeden projekt povede Lead partner saský. 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.
Nadřazeným cílem podpory je, vytvořit a realizovat v česko-saském dotačním území
přeshraniční hospodářské, sociální a ekologické aktivity pomocí společných strategií pro
udržitelný územní rozvoj.
V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci
dvěma projektům.
V oblasti Podpory kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií budou v rámci projektu „Inovační potenciál jako faktor zvýšení konkurenceschopnosti českosaského pohraničí“ spolupracovat Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a
Technická Univerzita v Drážďanech. Předmětem zájmu je lepší propojení podniků
s vývojovými a výzkumnými institucemi v obou zemích. Vytvořeny mají být dlouhodobé struktury podporující a urychlující transfer výsledků výzkumu do hospodářství. Společné vývojové
záměry posílí inovační činnost podniků a výzkumných institucí. Bude vypracována studie s
rámcovými podmínkami a předpoklady pro přeshraniční propojení. Zvláštní pozornost je věnována zapojení nových hospodářských odvětví v pohraničí. Projekt bude podpořen Evropskou unií dotací ve výši ca. 422.000,00 Eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).
V programové prioritě Zlepšení situace přírody a životního prostředí byl podpořen
jeden projekt. V předmětu podpory Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod bude realizovat Výzkumný ústav vodohospodářský
T.G. Masaryka v Praze se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a
geologii (LfULG) v Drážďanech projekt „Společně využívané podzemní vody na českosaském pomezí (GRACE)“. Obě zařízení vytvoří strategii k ochraně vodních zdrojů podzemních vod v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice-Lückendorf-JohnsdorfOybin. Vedle odborné analýzy dat bude obsah zaměřen na vytvoření modelů proudění podzemních vod a interakce s povrchovými vodami i sledování vlivu klimatické změny na doplňování podzemních vod. Zároveň se uskuteční setkání odborníků a připraví se publikace.
Výsledky projektu mají také sloužit jako podklad k rozhodnutí pro vymezení společných přeshraničních útvarů podzemních vod a strategií pro hospodaření v rámci evropské směrnice
pro vody. Evropská unie přispěje na projekt přibližně 842.000 Eur z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
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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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