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Společně pro pohraničí  

 

Dalších 18 česko-saských projektů bylo schváleno 

 

V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika – Svobodný 

stát Sasko 2014–2020 bude možno realizovat dalších 18 projektů.  

Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání na saském Cínovci 

(Zinnwald) společné česko-saské projekty, které budou Evropskou unií 

podpořeny celkovou částkou ve výši 25 milionů eur. „Těmito projekty 

dosáhneme dalšího pokroku při realizaci našeho Programu spolupráce, 

který jsme zahájili v létě loňského roku", říká saský státní ministr Thomas 

Schmidt. „Společné projekty českých a saských partnerů jsou přínosem  

pro obě strany hranice, napomáhají tomu, že zde žijeme jako dobří 

sousedé." 

 

Čtyři schválené projekty se zabývají přeshraniční ochranou proti povodním, 

cestovním ruchem a ochranou přírody a životního prostředí. Zapojené 

instituce chtějí svými projekty dále rozvíjet spolupráci v těchto oblastech.   

 

Povodí Ohře v Chomutově a Saská zemská správa přehrad v Pirně 

vypracují studii proveditelnosti pro zlepšení ochrany proti povodním v povodí 

Vilémovského potoka a Sebnitz. Protipovodňová opatření by měla 
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udržitelným způsobem chránit podél vodního toku město Sebnitz i další dotčené obce 

na české straně.  

Evropská unie projekt podpoří zhruba 200 000 eur.  

 

Pět saských institucí Německého červeného kříže a Zdravotní záchranná služba 

Ústeckého kraje spolu s Vyšší odbornou školou zdravotnickou a Střední školou 

zdravotnickou v Ústí nad Labem spolupracují v rámci dalšího projektu v oblasti 

přeshraničního vzdělávání záchranářů. Pro personál záchranných složek jsou 

plánovány jazykové kurzy formou e-learningu. K propojení středisek záchranných 

služeb zpracována dlouhodobá strategie spolupráce a vytvořen specializovaný 

software. Dále bude pro vzdělávání pořízeno patřičné vybavení.  

Evropská unie přispěje na projekt částkou 1,9 milionů eur.  

 

Sdružení cestovního ruchu pro Saské Švýcarsko ze saské Pirny společně s Českým 

Švýcarskem o.p.s. v Krásné Lípě a Destinační agenturou České středohoří o.p.s.  

z Litoměřic budou v rámci projektu s názvem "Turistika s výhledem" dále rozvíjet 

destinace Českosaského Švýcarska a Labskou cyklostezku. Za tímto účelem budou 

realizovat vzájemně koordinovaná marketingová opatření, jejichž cílem bude podpora 

měkké turistiky. Zpracována bude i dlouhodobě koncipovaná strategii udržitelnosti.  

Evropská unie poskytne na projekt částku ve výši zhruba 1,7 milionů eur.    

 

Zachování druhové rozmanitosti v pohraničí řeší jeden projekt. Na projektu s názvem 

"Trvale udržitelný management travních porostů pro podporu biodiverzity" budou 

vzájemně spolupracovat Mezinárodní vysokoškolský institut v Žitavě při Technické 

univerzitě v Drážďanech, Výzkumný ústav rostlinné výroby v. v. i. z Prahy a Česká 

zemědělská univerzita v Praze.  

Evropská unie na projekt poskytne částku okolo 600 000 eur. 

   
Monitorovací výbor kromě toho doporučil ke schválení čtyři projekty, v rámci kterých 

budou spolupracovat české a saské policejní orgány. Cílem je boj proti stoupající 

drogové kriminalitě a narůstajícímu extremismu stejně jako zvýšení bezpečnosti 

dopravy v pohraničí.  Kromě toho budou kooperační partneři koordinovat svou 

mediální práci. 
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Až do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech, jako je ochrana proti 

povodním, požárům a katastrofám, zachování a využití společného přírodního  

a kulturního dědictví, cestovní ruch, vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami a 

partnerská spolupráce k dispozici 186 milionů eur. Tyto prostředky pocházejí 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků obou 

sousedních zemí.   

 

Od doby zahájení Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 

2014–2020 v červenci 2015 je z disponibilních prostředků financováno celkem 44 

přeshraničních projektů ve výši zhruba 78 milionů eur.  

 

 


