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Velká příležitost pro přírodu a vzdělávání v příhraničí
Schváleno dalších 14 česko-saských projektů
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 20142020 bude možné zrealizovat dalších 14 projektů. Tento
týden Monitorovací výbor programu na svém zasedání v Karlových Varech
schválil společné česko-saské projekty, které budou podpořeny 12 miliony
eur z Evropské unie.
„Spolupráce navzdory hranicím, setkávání lidí – to je cíl, který chceme
Programem spolupráce dosáhnout“, řekl saský státní ministr Thomas
Schmidt. „Projekty, které byly schváleny, jsou jasnou známkou toho, jak je
toto srůstání regionu důležité pro obyvatele České republiky a Saska“.
Jeden ze schválených projektů se zabývá koncepční protipovodňovou
ochranou. Instituce podílející se na projektu „STRIMA II“ svými aktivitami
zlepší prevenci a odvracení škod v obcích v případě katastrofy. V rámci
projektu se bude pracovat na přeshraničních úkolech protipovodňového
rizikového managementu v příhraniční oblasti Česká republika – Sasko a
bude posílena národní a nadnárodní výměna znalostí. Saský zemský úřad
pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG) z Drážďan, ARR
Agentura regionálního rozvoje, spol. s. r. o. z Liberce, spolek Leibnizův
institut pro ekologický územní rozvoj Drážďany (IÖR), Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem a České vysoké učení technické v Praze
projektem v dlouhodobém horizontu usilují o snížení škod způsobených
povodněmi na obytných budovách, infrastruktuře a životním prostředí. Za
tímto účelem bude vypracován webový informační systém preventivních
stavebních opatření, ekologicko-ekonomická analýza důsledků povodní a
komunikační koncept pro zprostředkování rizika povodní v příhraničí. Tento
projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 1,7 mil. eur.
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Tři schválené projekty jsou zaměřeny na přeshraniční ochranu přírody, půdy a
životního prostředí. Zúčastněné instituce přispějí svými projekty k udržení a ochraně
biologické rozmanitosti v příhraničním regionu.
V projektu „VODAMIN II“ plánují Palivový Kombinát Ústí, státní podnik, z Chlumce,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Technická univerzita báňská
akademie Freiberg, Vysoká škola Žitava/Zhořelec a SAXONIA Společnost pro místní
rozvoj a správu s. r. o. z Freibergu dlouhodobou stabilizaci vodního režimu po
ukončení důlní činnosti v příhraniční oblasti. Za tímto účelem bude detailně zkoumán
potenciál škodlivých látek, ověřovány možnosti využití důlních vod a formulovány
doporučené postupy. Tento záměr bude Evropskou unií podpořen příspěvkem ve výši
téměř 2,8 mil. eur.
Centrum životního prostředí Drážďany, Česká společnost ornitologická z Prahy,
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o., a Ústav biologie obratlovců AV ČR z Brna
spolupracují na projektu „ATHENE“. Kooperační partneři v česko-saském příhraničí
stabilizují vyhynutím ohroženou populaci sýčka obecného (Athene noctua) a podporují
jeho další šíření pomocí monitoringu, výzkumu a konkrétních opatření na jeho
ochranu. Pro zvýšení zájmu o sýčka bude kromě toho kladen důraz na rozsáhlou
publicitu. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 856 tis.
eur.
Dalších osm schválených projektů se zabývá tématem vzdělávání a celoživotního
učení. Zúčastněné instituce svými projekty přispívají k dlouhodobému pozitivnímu
vývoji příhraničního regionu díky lepším možnostem vzdělávání.
Projekt „Pohybová aktivita dětí Karlovarského kraje a regionu Chemnitz v kontextu
jejich celodenního režimu a úrovně motorických schopností“ slouží k zlepšení
přeshraniční vysokoškolské výuky. Na tomto projektu spolupracují Západočeská
univerzita v Plzni a Technická univerzita Chemnitz. Společně vypracují a implementují
double degree magisterský studijní program "Pedagogika pohybové prevence" pro
projektovou výuku podporující pohyb a zdraví žáků základních škol. Tento projekt
bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 434 tis. eur.
Projekt „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ se
věnuje nominaci na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO, o kterou
usiluje Krušnohoří. V tomto projektu spolupracují Technická univerzita báňská
akademie Freiberg, Spolek na podporu Montánního regionu Krušnohoří Freiberg,
Mezinárodní akademie pro inovativní pedagogiku, psychologii a ekonomii v Berlíně,
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Národní památkový ústav v Praze a
Montanregion krušné hory – erzgebirge o. p. s. v Jáchymově. Partnerská zařízení
vyvinou bohatou vzdělávací nabídku týkající se historie hornictví a kulturního dědictví
přeshraničního Krušnohoří pro různé cílové skupiny jako např. žáky a mládež, učitele,
odborníky a spolky. Cílem je udržitelně upevnit a uchovat vědomosti týkající se
tradičního česko-saského kulturního dědictví. Tento záměr bude Evropskou unií
podpořen příspěvkem ve výši zhruba jednoho milionu eur.
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V oblasti předškolního vzdělávání spolupracují Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Rumburku a spolek Dětská archa Sasko z Radebeulu (zřizovatelé dvou
mateřských škol v Rumburku a Sebnitz) na projektu „Na úrovni očí – du und já, ich
und ty. Partnerské předškolní vzdělávání Rumburk-Sebnitz“. Díky kvalifikaci pedagogů
a vzdělávací nabídce pro děti se již u těch nejmenších dětí odbourají jazykové a
interkulturní bariéry. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši
zhruba 245 tis. eur.
Další dva schválené projekty podporují zlepšení institucionální kapacity veřejných
orgánů a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy.
Basketbalový spolek Titans Drážďany a basketbalový klub Ústí nad Labem chtějí
projektem „Basketbal jako most pro mládež v Euroregionu Elbe/Labe“ zintenzivnit svoji
spolupráci v oblasti sportu. České a německé děti a mládež spolu budou trénovat a
trávit volný čas, trenéři a rozhodčí se budou školit. Projektu se zúčastní i další kluby.
Tento záměr bude Evropskou unií podpořen příspěvkem ve výši zhruba 700 tis. eur.
Technická univerzita Drážďany, Státní umělecké sbírky Drážďany, Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem a Euroregion Labe z Ústí nad Labem v rámci projektu
„kultura.digital“ vyvinou digitální platformu k propojení současného umění v českoněmeckém příhraničí. Individuální trasy zviditelní a uživatelům lépe zpřístupní
přeshraniční svět moderní kultury a moderního umění. Tento projekt bude Evropskou
unií podpořen částkou ve výši zhruba 688 tis. eur.
Až do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech jako je ochrana proti
povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrana společného přírodního
a kulturního dědictví, cestovní ruch, vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami
a partnerská spolupráce k dispozici celkem 186 mil. eur. Tyto prostředky pocházejí
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků obou
sousedních zemí.
Od zahájení programu v červenci 2015 již bylo z těchto prostředků částkou ve výši
zhruba 121 mil. eur financováno 95 přeshraničních projektů.
Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro
přiznání dotace naleznete na:
www.sn-cz2020.eu
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