14 milionů EUR pro nové přeshraniční projekty
Nové projekty v česko-saském programu schváleny
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Sasko 2014 - 2020 byly odsouhlaseny první projekty. Monitorovací
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výbor Programu dne 8. prosince 2015 na svém zasedání schválil osm
projektů přeshraniční spolupráce, které budou podpořeny celkem 14
miliony EUR. „Mám radost, že první aktéři z obou stran hranice mohou začít
pracovat a naplnit tak Program spolupráce životem", říká saský ministr
Thomas Schmidt. „Těchto osm schválených projektů je příkladem dobrých
nápadů lidí z pohraničí pro společnou práci. Jsem si jist, že díky těmto
novým projektům se lidé z Česka i Saska ještě více sblíží a hranice se
ještě více vytratí.“
Tři ze schválených osmi projektů se zabývají ochranou před
katastrofami. Obce Boží Dar a Breitenbrunn, obec Nový Oldřichov a město
Reichenbach a obec Hřensko a hasičské sdružení Feuerwehrverein
Ottendorf e. V. by chtěli zlepšit spolupráci v této oblasti.
V rámci projektu obcí Boží Dar a Breitenbrunn má být v obci Breitenbrunn
vybudována požární zbrojnice, kterou budou využívat obě obce. Hasiči
z obou obcí chtějí kromě toho pořídit i nové požární zásahové vozidlo,
nové vozidlo pro přepravu hasičů a záchranný člun. Projekt bude
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Město Reichenbach a obec Nový Oldřichov plánují přestavbu hasičské
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zbrojnice a pořízení dvou vozidel pro přepravu hasičů, tří vozidel s cisternou a
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podpořen dvěma miliony EUR.

jednoho multifunkčního vozidla. Kromě toho má vzniknout příručka pro
přeshraniční spolupráci v případě nouzových situací. Vzniknout má i příručka
pro přeshraniční spolupráci v nouzových případech. Součástí projektu, který
bude podpořen 1,8 miliony EUR, jsou i letní tábory a soutěže pro mladé
hasiče. Obec Hřensko a hasičské sdružení Feuerwehrverein Ottendorf e.V.
chtějí být vyzbrojeny na nouzové situace v národních parcích
v Českosaském Švýcarsku. Proto si chtějí pořídit dopravní vozidlo,
motorovou stříkačku, speciální nosítka a výstroj pro horskou záchrannou
službu spolu se stanem pro evakuované osoby. Dále jsou plánována

společná cvičení, školení a veřejné akce pro mládež. Tento záměr bude
podpořen částkou ve výši 138 000,00 EUR.
O zavádění interdisciplinárních postupů při využívání půdy a nehomogenních
hornin jako stavebního podloží se jedná v případě vzdělávacího projektu,
kterého se zúčastní Vysoká škola technická a hospodářská v Drážďanech
(HTW Dresden), Vysoká škole v Žitavě a Zhořelci (Hochschule Zittau /
Görlitz), Technická univerzita v Liberci a Karlova univerzita v Praze. Čeští a
saští studenti budou společně realizovat průzkumy na lokalitách v Česku
a Sasku a vytvářet řešení, která budou publikována na nové internetové
platformě. Projekt bude podpořen částkou ve výši 1,5 milionů EUR.
Projektem "Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Čechách a v Sasku"
chtějí zámek v Děčíně a zámek Weesenstein v Sasku přiblížit sběratelství
uměleckých předmětů českých a saských šlechtických rodů veřejnosti.
Pracovníci obou zámků chtějí společně pracovat na rekonstrukci původních
zámeckých sbírek a restaurování cenných sbírkových předmětů. Atraktivitu
obou kulturních institucí a tím i česko-saského pohraniční jako turistické
destinace má zvýšit několik výstav. Partneři projektu pro tyto účely získají
dotaci ve výši 1,3 milionů EUR. Oba zámky již úspěšně realizovaly dva
podobné projekty během minulého programového období.
Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany proti povodním,
požárům a katastrofám, vnitřní bezpečnosti, zachování a využití společného
přírodního a kulturního dědictví, přeshraničního cestovního ruchu, ochrany
životního prostředí, vzdělávání, podpory dialogu mezi kulturami a partnerské
spolupráce k dispozici 186 milionů eur.

Tyto prostředky pocházejí

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a z národních příspěvků
obou sousedních zemí.

