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Česko a Sasko společně pro cestovní ruch, kulturu
a bezpečnost
Schváleno dalších pět česko-saských projektů
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika  Svobodný
stát Sasko 20142020 bude možné zrealizovat dalších pět projektů.
Monitorovací výbor programu tento týden na svém zasedání v Budyni nad
Ohří schválil česko-saské projekty, které Evropská unie podpoří částkou ve
výši zhruba 1,9 milionu EUR.
„Po schválení nových projektů jsou disponibilní prostředky již téměř
vyčerpány. To ukazuje, jak vysoká je poptávka", říká státní ministr Thomas
Schmidt. „Především nás těší, jak dobře je program přijímán. To je důkaz
velkého zájmu lidí z Česka a Saska na společném rozvoji příhraničního
regionu."
Tři projekty se zabývají kulturní a přírodní turistikou, marketingem
cestovního ruchu, kulturním dědictvím a ochranou vod.
Sdružení „Antikomplex  hnutí proti xenofobii" z Prahy, města Abertamy,
Boží Dar, Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Ostrov, Annaberg-Buchholz
a obec Breitenbrunn se budou zabývat kulturní turistikou ve středním
Krušnohoří. Ve svém projektu "Znovuoživené Krušnohoří" vytvoří sedm
zážitkových míst, na kterých budou pomocí inovativních technologií
vizualizovat zapomenuté kulturní tradice regionu v hornictví, řemesle
a lidovém umění. Budou opraveny vybrané objekty a bude uspořádáno pět
akcí ke "znovuoživenému Krušnohoří". Projekt bude podpořen částkou ve
výši zhruba 456 000 EUR.
Udržitelnou kulturní turistiku na venkově ve středním Krušnohoří podpoří
města Ostrov, Boží Dar, Annaberg-Buchholz, Bečov nad Teplou a obec
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Breitenbrunn prostřednictvím svého projektu "Využití moderních interaktivních
technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního
dědictví". Pro tyto účely bude v regionu na centrálních turistických místech
instalováno pět interaktivních infokiosků. Návštěvníci se zde budou moci ve čtyřech
jazycích informovat o přeshraniční turistické a kulturní nabídce celého regionu. Projekt
bude podpořen částkou ve výši zhruba 179 000 Euro.
Dalším projektem dojde ke zlepšení kapacity veřejných institucí a zájmových
organizací a bude podpořena efektivní veřejná správu. V projektu "Společné potírání
kriminality v oblasti komerční osobní i nákladní dopravy v sasko-českém
příhraničí" bude policejní ředitelství ve Zhořelci (Görlitz) spolupracovat s krajskými
ředitelstvími Policie ČR v Ústí nad Labem a v Liberci. Partneři projektu chtějí pomocí
společných opatření pro potírání kriminality v oblasti nákladní a osobní dopravy zlepšit
bezpečnost v česko-saském pohraničí. Pro tyto účely budou vytvořeny jednotné
kontrolní standardy a dojde k prohloubení policejní spolupráce. Evropská unie podpoří
tento projekt částkou ve výši zhruba 866 000 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.
Od zahájení programu v červenci 2015 bylo z celkových prostředků poskytnuto již
přibližně 145,1 milionů EUR na 124 přeshraničních projektů.
Vybrané projekty lze v současné době dokumentovat v rámci videosoutěže, které se
může zúčastnit každý občan, i když se sám na projektech nepodílí. Výsledky budou
veřejnosti představeny na výroční akci Programu spolupráce, která se uskuteční
5. září 2018. Nejlepší videospoty obdrží ceny.
Informace o Programu spolupráce, o videosoutěži a o nabídce konzultací
k podmínkám pro přiznání dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu
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