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Česko a Sasko podporují spolupráci veřejných institucí
Další dva schválené česko-saské projekty
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Sasko 20142020 bude možné uskutečnit další dva projekty. Na
zasedání, které se uskutečnilo tento týden v českých Vejprtech, schválil
Monitorovací výbor programu další společné česko-saské projekty
s podporou z Evropské unie ve výši zhruba 1,4 milionů eur.
„Jsem velmi rád, že jsme mohli dotační prostředky Programu spolupráce
vyčerpat. Teď je potřeba tyto projekty úspěšně zrealizovat a ukázat, co vše
lze s pomocí prostředků z Evropské unie ve společném pohraničí konkrétně
dosáhnout", řekl saský státní ministr Thomas Schmidt.
Projekty zajistí zlepšení přeshraniční spolupráce veřejných institucí
a zájmových organizací a podpoří tak efektivní veřejnou správu.
Archeologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Saský
zemský úřad pro archeologii tak budou například úzce spolupracovat
v rámci projektu "Archiv-Net". Cílem záměru je lepší zpřístupnění
středověkých až raně novověkých fondů veřejných archivů v pohraničí pro
kulturně-historické bádání o oblasti Krušnohoří. Evropská unie podpoří tento
projekt částkou ve výši zhruba 608 000 eur.
V rámci projektu "GeoMAP" budou Vysoká škola báňská v Ostravě, Saský
zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii v Drážďanech a
Technická univerzita – Báňská akademie ve Freibergu mimo jiné vyvíjet
počítačové nástroje pro geologické, hydrogeologické a geomechanické
modelování, vizualizaci a prognózy. Díky tomu bude možné v Česku i Sasku
lépe popisovat důsledky důlní činnosti. Následně chtějí tyto instituce vytvořit
síť s názvem GeoMAP a pokračovat tak ve spolupráci. Tento projekt bude
Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 832 000 eur.
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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 těchto celkových prostředků poskytnuto
již přibližně 146,4 milionů EUR na financování 126 přeshraničních projektů.
Některé již dříve podpořené projekty byly nyní zdokumentovány formou videosoutěže.
Výsledky byly veřejnosti představeny na výroční konferenci Programu spolupráce,
která se uskutečnila 5. září 2018 ve Vejprtech a Bärensteinu. Vítězem soutěže se stal
videopříspěvek „Pozvání ke spolupráci – Společně pro bezpečné příhraničí“. Film,
který dokumentuje přeshraniční spolupráci české a saské policie, do soutěže zaslal
policista Oliver Wünsch. Hlavní cenu v hodnotě 500 eur chce Oliver Wünsch věnovat
mateřské školce v Oberwiesenthalu.
Informace k Programu spolupráce, o videosoutěži a o nabídce konzultací
k podmínkám pro poskytnutí dotace naleznete na www.sn-cz2020.eu.
Na video „Pozvání ke spolupráci – Společně pro bezpečné příhraničí“ se můžete
podívat na http://www.youtube.com/watch?v=D45PAEGZn1U.
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