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Česko-saský Program spolupráce:
oslava Společného centra
Vyhlášení vítězů videosoutěže "To je Evropa v Česku a v Sasku"
Tuto středu, 5. září 2018, se ohlédneme za uplynulými čtyřmi lety Programu
spolupráce ČeskoSasko "Ahoj sousede. Hallo Nachbar". V kulturním domě
v českých Vejprtech budou odpoledne v rámci výroční akce Programu
představeny výsledky aktuálního programového období EU 20142020.
V letošním roce se organizátoři této akce vydali novou cestou: spolupráce
mezi Českem a Saskem je zdokumentována prostřednictvím videí. Nejen
příjemci dotací, ale i další zájemci mohli od dubna 2018 v rámci Evropského
roku kulturního dědictví natáčet krátká videa o projektech podpořených
z Programu spolupráce a zaznamenat tak lidi, krajinu nebo tradice.
Do soutěže "To je Evropa v Česku a v Sasku" bylo zasláno celkem 34
informativních, vtipných i emotivních videoklipů, ze kterých veřejnost
do poloviny srpna 2018 vybrala šest finalistů. Nejlepší video bude vyhlášeno
v rámci výroční konference Programu spolupráce. Vítěz obdrží finanční
odměnu v hodnotě 500 EUR.
V rámci výroční konference budou zástupci obou zemí a Evropské komise
dále referovat o přeshraniční spolupráci a jejích perspektivách. Proběhne
i pódiová diskuse, která se bude věnovat kandidatuře Hornické kulturní
krajiny Krušnohoří na zápis na seznam světového dědictví UNESCO.
Partnerství mezi Českem a Saskem následně oslaví občané ve „Společném
centru“. „Společné centrum“ je společně vybudovaný střed obou měst,
českých Vejprt a německého Bärensteinu. Jako přeshraniční projekt byl
tento záměr podpořen z prostředků EU v rámci předchozího programu
v letech 20072013. K účasti zve různorodý kulturní a hudební program,
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videoukázky a prezentace projektů, hry pro děti a malování na obličej, kvíz a celá řada
dalších aktivit. Hlad zaženou české a saské speciality.
Informace k akci:
Výroční konference Programu spolupráce se bude konat ve středu 5. září 2018 od
12:30 v Městském kulturním a společenském středisku ve Vejprtech (Pohraniční
stráže 2, 431 91 Vejprty - pro přihlášené hosty / zástupce médií).
Od 15:30 do 18:00 je ve Společném centru Vejprt a Bärensteinu (Bärensteinská ulice,
Vejprty, resp. Grenzstraße, Bärenstein) připraven program pro širokou veřejnost
k oslavám česko-saské spolupráce.
Ještě před konáním výroční konference bude dne 4. září zasedat ve Vejprtech
Monitorovací výbor Programu spolupráce, který rozhodne o posledních projektech
z prioritní osy 4. Počítá se s tím, že dojde k navázání všech dotačních prostředků
Programu. Dotazy k Programu spolupráce Vám rádi zodpoví pracovníci Společného
sekretariátu Programu spolupráce.
Celkem poskytuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) na
projekty česko-saské spolupráce 148 milionů EUR. Z toho je zhruba 15 milionů EUR
určeno na předcházení a řízení rizik (prioritní osa 1) a zhruba 68 milionů EUR pro
oblast ochrany vod, přírodního a kulturního dědictví, ochranu přírody, cestovní ruch
a silniční výstavbu (prioritní osa 2). Pro 3. prioritní osu, zabývající se vzděláváním, je
k dispozici zhruba 27 milionů EUR a na "Partnerskou spolupráci" (prioritní osa 4)
připadá zhruba 36 milionů EUR. Od doby, kdy bylo možno v létě roku 2015 začít
předkládat žádosti o poskytnutí dotace, již bylo částkou ve výši zhruba 145 milionů
EUR podpořeno 124 projektů.
Další informace:
www.sn-cz2020.eu
https://www.gemeinsamemitte.de/
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