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Přeshraniční region Česko – Sasko dále posiluje
Schváleno dalších 25 přeshraničních projektů

V rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 může být uskutečněno dalších 25 projektů. Monitorovací výbor
programu schválil společné česko-saské projekty s celkovou podporou
27 milionů eur z Evropské unie na svém zasedání v Novém Oldřichov
v České republice.
„Vysoký počet přeshraničních projektů ukazuje, jaký význam má Program
spolupráce pro rozvoj našeho společného pohraničí“, řekl saský státní
ministr Thomas Schmidt k výsledkům monitorovacího výboru.
15 schválených projektů se zabývá přeshraničním přírodním a kulturním
cestovním ruchem. Zapojené subjekty svými projekty posílí propagaci
česko-saského pohraničí a podpoří jeho rozvoj jakožto destinace přírodního
a kulturního cestovního ruchu.
Saská obec Breitenbrunn a město Boží Dar plánují ve svém projektu
„Poznávání
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infrastruktury v regionu Centrální Krušnohoří“ výstavbu cyklistických a turistických tras
na hřebenech Krušných hor kolem Klínovce, Špičáku a Fichtelbergu (DE). Tím se
místní hornické památky stanou lépe dostupné pro návštěvníky. Evropská unie tento
projekt podporuje 2,5 miliony eur.
Spolek futurum vogtland e. V. z německé obce Mylau, Technická univerzita Chemnitz,
euroregion EUREGIO EGRENSIS – pracovní společenství Sasko/Durynsko e. V.,
Turistický svaz Vogtland e. V. Plauen a společnost Oelsnitzer Kultur GmbH
spolupracují společně s městy Weida, Greiz, Plauen, Aš, Cheb a Františkovy Lázně
v rámci projektu „Kulturní cesta fojtů“. S odkazem na historické působení fojtů v tomto
regionu bude publikována řada informačních materiálů, dojde k rekonstrukci
a proznačení historických objektů a tím k přeshraničnímu turistickému propojení
Karlovarského kraje s tzv. Fojtskem (Vogtland) nacházejícím se ve spolkových zemích
Sasko a Durynsko. Evropská unie podpoří projekt 1,7 miliony eur.
Spolky Portal e. V. z Drážďan a UFFO o.s. z Ústí nad Labem chtějí svým projektem
„Fotofestival Pískovec“ propagovat turistický region Českosaské Švýcarsko jako
destinaci vhodnou pro fotografickou turistiku. Zejména mimo sezonu chtějí nabídkou
fotografických kurzů, výletů, seminářů a workshopů do regionu přilákat amatérské
fotografy. Jejich fotografie budou následně v rámci různých výstav propagovat
českosaské přírodní bohatství. Evropská unie záměr podporuje částkou 194 000 eur.
Další tři schválené projekty se zabývají vzděláváním a celoživotním učením. Zapojené
subjekty svými projekty přispívají k dlouhodobě udržitelnému rozvoji pohraničí
prostřednictvím zlepšení nabídek vzdělávání.
Jeden z projektů se zabývá zlepšením jazykových a interkulturních kompetencí dětí
školního věku. V rámci projektu „Dialogy – společně se učíme pro Evropu“
spolupracuje Škola jazyků Karlovy Vary se školou Jenaplanschule v Krušných horách
se sídlem v Markersbachu. Chtějí pomocí inovativních výukových materiálů a nabídek,
dalšího vzdělávání učitelů, setkávání žáků a podporou talentů nadchnout své žáky pro
jazyk sousední země. Projekt Evropská unie podpoří 183 000 eur.
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Spolupráci vysokých škol a knihoven se věnuje projekt „Prostor učení – knihovnická
informační platforma“, v rámci kterého spolupracují Technická univerzita Chemnitz,
Vysokoškolská knihovna Vysoké školy v Žitavě / Görlitz, Západočeská univerzita
v Plzni, Krajská vědecká knihovna v Liberci a Technická univerzita v Liberci. Vysoké
školy propojí zúčastněné knihovny do společného prostoru učení a tento prostor
adekvátně mediálně a technicky vybaví. Evropská unie projekt podpoří částkou
787 000 eur.
Dalších šest projektů podpoří svými aktivitami zlepšení institucionální kapacity
veřejných institucí a zájmových organizací a efektivní veřejnou správu.
Dopravní svaz Oberlausitz-Niederschlesien GmbH (VON) se sídlem v Budyšíně
a společnost KORID LK se sídlem v Liberci svým projektem „Rozvoj jízdenek EuroNisa-Ticket future 2020“ usilují o další tarifní a organizační rozvoj přeshraniční
jízdenky Euro-Nisa-Ticket, která existuje již od roku 2004. Evropská unie podporuje
projekt částkou 565 000 eur.
Jeden z projektů cílí na zlepšení bezpečnosti ve společném pohraničí. Policejní
ředitelství v Drážďanech a krajské ředitelství policie v Ústeckém kraji budou ve vyšší
míře zajišťovat společné hlídky a kontroly, absolvují společně kurzy dalšího
vzdělávání a cvičení, zlepší své jazykové znalosti a budou se účastnit hospitací na
služebnách v sousední zemi. Dále budou pořízena speciální vozidla a speciální
vybavení. Projekt je Evropskou unií podpořen 1,4 miliony eur.
Do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech ochrany před povodněmi,
požárem a katastrofami, ochrany společného přírodního a kulturního dědictví,
cestovního ruchu, vzdělávání, mezikulturního dialogu a partnerské spolupráce
k dispozici celkem 186 milionů euro. Jedná se o prostředky Evropského fondu pro
regionální rozvoj (EFRR) a o národní příspěvky obou zemí. Od zahájení programu
v červenci 2015 bylo schváleno již 70 přeshraničních projektů se 105 miliony eur
z celkových disponibilních prostředků.
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