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Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
Přeshraniční spolupráce Česko – Sasko se i v novém dotačním období
dobře rozběhla
Česko a Sasko jsou v přeshraniční spolupráci úspěšní. Po pozitivních výsledcích
programu spolupráce v minulém dotačním období se i pro roky 2014 až 2020
spolupráce dobře rozběhla. „Již nyní dostalo Smlouvu o poskytnutí dotace
41 projektů. Poskytnuto bylo celkem 60 milionů euro z Evropského fondu pro
regionální rozvoj“, řekl saský státní ministr životního prostředí a zemědělství
Thomas Schmidt v souvislosti s dnes (12. září 2016) konanou výroční konferencí
v Novém Oldřichově (Liberecký kraj). „Dobrý nový start je úspěchem konstruktivní
a úzké spolupráce s našimi českými sousedy. Vysoká míra vzájemné důvěry je
rozhodujícím předpokladem pro to, smýšlet přeshraničně a převzít zodpovědnost za
projekty s více partnery z obou stran hranice.“
V rámci konferenci byly představeny výsledky přeshraničních projektů z minulého
dotačního období i nové projekty, jejichž realizace započala v aktuálním dotačním
období 2014 až 2020. Ústředním bodem byla prohlídka jednoho společného
projektu obcí Okrouhlá a Reichenbach v místě realizace projektu a „veletrh“ projektů
v Centru pro vzdělávání a kulturu v Novém Oldřichově. Celkem se představilo
22 přeshraničních projektů, které zvaly účastníky akce k prohlídce a k rozhovorům
s kooperačními partnery.
Okrouhlá a Reichenbach informovaly o svém projektu „Zelený most“, v jehož rámci
byly zřízeny ekologické naučné stezky a rozmístěny dvojjazyčné informační tabule
k tématům „horniny“, „koloběh vody“ a „domácí fauna a flora“. Projekt doplnily
workshopy, exkurze a akce k ekologickým tématům. Partnerské obce dostaly na
tento projekt dotační prostředky ve výši 458 tisíc euro. Příkladem z aktuálního
dotačního období (2014-2020) je projekt „ResiBil - Bilance vodních zdrojů ve
východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možností jejich dlouhodobého
užívání“. Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii (LfULG)
v rámci tohoto projektu společně se svými českými kooperačními partnery,
Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka a Českou geologickou
službou se sídlem v Praze, zkoumá odolnost zdrojů podzemní vody a zásobování
pitnou vodou. Za tím účelem vyvíjejí geologické a hydrologické modely a vytvářejí
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klimatické předpovědi. Projekt podporuje práci Stálého výboru „Sasko“ německo-české komise
pro hraniční vody. EU se na financování projektu podílí dvěma miliony euro.
V navazující konferenci hovořili vybraní kooperační partneři o svých zkušenostech s realizací
přeshraničních projektů.
Monitorovací výbor, grémium s rozhodovací pravomocí obsazené zástupci obou zemí, jedná
v následujících dvou dnech (13. a 14. září 2016) v Novém Oldřichově o dalších
33 projektových žádostech. Při zohlednění již poskytnutých prostředků ve výši 60 milionů je
nyní na podporu projektů k dispozici zhruba 98 milionů euro prostředků EFRR.
Kontext:
V uplynulém dotačním období bylo v rámci Programu Cíl 3 podpořeno více než 200 projektů
v pohraničních oblastech Česka a Saska částkou ve výši 207 milionů euro. Podpořeny byly
projekty v oblastech Ochrana přírody a životního prostředí, vzdělávání, kultura, hospodářství,
cestovní ruch a doprava až po spolupráci policie, záchranných sborů a ochranu před požáry
a katastrofami.
Současný Program spolupráce pro období 20142020 podporuje projekty v oblastech Ochrana
před povodněmi, požáry a katastrofami, vnitřní bezpečnost, zachování a využití společného
přírodního a kulturního dědictví, přeshraniční cestovní ruch, ochrana životního prostředí,
vzdělávání a podpora interkulturního dialogu a partnerská spolupráce. Celkové prostředky ve
výši 186 milionů eur jsou prostředky Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní
příspěvky obou sousedících zemí.
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