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Česko a Sasko prohlubují svoji spolupráci v ochraně přírody  
a geologii  
 
Další dva česko-saské projekty schváleny 
 
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko  
2014–2020 bude možná realizace dalších dvou přeshraničních projektů, které budou 
podpořeny z Evropské unie částkou 1,2 miliony. Monitorovací výbor Programu tyto projekty 
schválil na včerejším zasedání. Hostitelem zasedání bilaterálního grémia byla Kontaktní 
kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, místo symbolizující úspěšnou spolupráci obou 
sousedních zemí.   
„Program spolupráce přispívá k dalšímu srůstání našeho regionu. Díky dosud schváleným 
projektům jsou dotační prostředky Programu téměř vyčerpány. Mám radost z toho, že je 
Program v pohraničí tak úspěšný“, řekl saský státní ministr Thomas Schmidt. 
 
Jeden ze dvou nově schválených projektů se zabývá přeshraniční ochranou a obnovou 
druhové rozmanitosti a půdy a podporou ekosystémových služeb. Projekt nese název „Letět 
se včelami k sousedům". Obce Polevsko a Okrouhlá, město Bernstadt auf dem Eigen, spolek 
LEBENs(T)RÄUME e. V. z Ebersbach-Neugersdorfu a rozvojová společnost 
Niederschlesische Oberlausitz mbH ze Zhořelce se v něm budou zabývat zlepšením 
životních podmínek pro včely. Jednou z aktivit projektu je cílená, udržitelná péče o zeleň  
a rozšiřování zelených ploch v obcích, aby tak vznikla nová stanoviště pro hmyz a drobné 
savce. Dále budou realizována opatření k zamezení šíření nemocí včel.  
Evropská unie projekt podpoří zhruba 430 000 EUR.  
 
Další projekt zlepší spolupráci veřejných institucí. Technická univerzita ve Freibergu, 
Univerzita Karlova, Saský zemský úřad životního prostředí, zemědělství a geologie, Okresní 
správa okresu Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří, Saský zemský úřad pro silniční 
výstavbu a dopravu a Správa národního parku České Švýcarsko vytvoří "přeshraniční 
expertní systém a systém včasného varování před geologickými riziky v Labském 
pískovcovém pohoří". To je název dalšího ze schválených  projektů. Díky němu bude 
v Labských pískovcích a v Českosaském Švýcarsku umožněno lépe analyzovat a 
předcházet nebezpečným situacím. Evropská unie podpoří tento projekt částkou ve výši 
přibližně 750 000 EUR.  
 
Až do roku 2020 je na přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním, požárům a 
katastrofám, zachování a ochrany společného přírodního a kulturního dědictví, cestovního 
ruchu, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské spolupráce a pro opatření na 
realizaci Programu k dispozici 186 milionů eur. Tyto prostředky pocházejí z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků obou zemí.  
 
Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto prostředků podpořeno již 119 
přeshraničních projektů částkou ve výši zhruba 143,2 milionů EUR.  
Informace k Programu spolupráce a konzultacím o podmínkám pro poskytnutí dotace 
naleznete na www.sn-cz2020.eu 
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