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Rozmanité možnosti rozvoje příhraničí  
 
Schváleno 15 dalších česko-saských projektů 
 
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný 

stát Sasko 20142020 je možné zahájit realizaci dalších 15 projektů. 
Monitorovací výbor Programu spolupráce tento týden na svém zasedání ve 
městě Seiffen v Krušných horách schválil společné česko-saské projekty 
s celkovou podporou z Evropské unie ve výši 12 milionů eur.  
 
„Náš program je zaměřen na stále intenzivnější propojení státních hranic. To 
se nám daří. Četné projekty, které iniciovali aktéři z Česka a Saska od 
zahájení programu před dvěma lety, spojují lidi z obou zemí. Díky spolupráci 
na projektech se Češi a Sasové navzájem poznávají. A to je dobře“, řekl 
saský státní ministr Thomas Schmidt. „Zejména bych chtěl poděkovat za 
dobrou spolupráci s partnery v Česku a s Ministerstvem pro regionální 
rozvoj v Praze.“ 
 
Tři schválené projekty se zabývají přeshraniční ochranou přírody, půdy 
a životního prostředí. Zapojené instituce přispějí svými projekty k zachování 
a ochraně biologické rozmanitosti v příhraničí. 
 
Technická Univerzita Drážďany a Jihočeská Univerzita v Českých 
Budějovicích usilují svým projektem „Přeshraniční monitoring biologických 
invazí jako nástroj pro ochranu sladkovodní biodiversity“ o zlepšení 
přeshraniční koordinace v oblasti ochrany biodiverzity v povodí řek Labe 
a Ohře. Budou sledovat ohrožené populace vranky (Cottus gobio, drobná 
sladkovodní ryba), provádět experimenty v umělých korytech a vypracují 
akční plán pro přeshraniční management invazivních druhů. Projekt získá 
podporu z EU ve výši zhruba 694 000 eur. 
 
Spolek ochrany přírody regionu Drážďany, spolek ALKA Wildlife z Lidéřovic 
a Muzeum města Ústí nad Labem spolupracují na projektu „Lutra lutra“. 
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Zajistí lepší životní podmínky pro populace vydry říční (Lutra lutra) v česko-saském 
příhraničí a podpoří její další šíření na základě monitoringu, výzkumu a konkrétních 
ochranářských opatření. Kromě toho dojde k posílení a zvýšení zájem o vydru říční 
díky rozsáhlé publicitě a osvětě. Projekt bude z Evropské unie podpořen přibližně 
810 000 eur. 
 
Dalších devět schválených projektů se zabývá tématy vzdělávání a celoživotního 
učení. Zapojené instituce svými projekty přispívají k trvalému pozitivnímu rozvoji 
příhraničí díky lepším možnostem vzdělání. 
 
Jeden z projektů pomáhá zlepšit jazykové a interkulturní schopnosti dětí 
a mladistvých. Na projektu „Art and Science – inovativní formy učení v přeshraniční 
spolupráci v česko-německo-polském trojzemí“ spolupracují spolek Hillersche Villa ze 
Žitavy, Science Centrum IQLANDIA z Liberce a žitavský Mezinárodní vysokoškolský 
institut Technické Univerzity Drážďany. Partneři vytvářejí nové přeshraniční nabídky 
vzdělávání v oblastech přírodních věd a umění v Trojzemí. Projekt bude z Evropské 
unie podpořen přibližně 1,4 miliony eur.  
 
V rámci školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání spolupracují 
v projektu „Řemesla v Trojzemí“ jedna základní škola z Hrádku nad Nisou a dvě 
základní školy z Rumburku se spolkem zřizovatelů škol „Schkola“ v Žitavě. 
Prostřednictvím inovativních nabídek vzdělávání v oblasti tradičních řemesel usilují 
o kvalitativní rozvoj svazku škol „Š: SCHKOLA“, ke kterému přísluší. Projekt bude 
z Evropské unie podpořen přibližně 480 000 eur. 
 
Další tři schválené projekty podporují zlepšení institucionálních kapacit veřejných 
orgánů a zúčastněných subjektů a účinnou veřejnou správu. 
 
Geopark Ralsko, Senckenbergská společnost pro studium přírody se svými 
pobočkami v Drážďanech a ve Zhořelci a Technická univerzita Liberec iniciují 
kooperační síť „GECON“, do které budou zapojeny další četné instituce (geoparky, 
vysoké školy, muzea, centra ekologické výchovy atd.) a která má za cíl podpořit 
spolupráci v oblasti geologie v euroregionu Nisa. Projekt bude z Evropské unie 
podpořen přibližně 453 000 eur. 
 
Krajský úřad Ústí nad Labem, Vysoká škola výtvarných umění v Drážďanech 
a regionální muzeum v Mostě prohloubí v rámci projektu „Umění pozdního středověku 
v hornické oblasti Krušnohoří“ přeshraniční vědeckou spolupráci v oblastech dějiny 
umění, muzejnictví a památková péče. Předmětem jejich činnosti je krušnohorské 
umění 15. a 16. století v kontextu těžby. Projekt bude z Evropské unie podpořen 
přibližně 969 000 eur. 
 
Do roku 2020 je pro 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 k dispozici celkem 186 mil. eur. Jedná se o prostředky Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) a národní příspěvky obou zemí.  
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Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z těchto celkových prostředků poskytnuto 
již přibližně 133 mil. eur na financování 110 přeshraničních projektů.  
 
Informace k Programu spolupráce a nabídku konzultací k podmínkám pro 
přidělení dotace naleznete na:  
www.sn-cz2020.eu 


