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Česko-saské pohraničí se rozvíjí
Dalších 15 česko-saských projektů přeshraniční spolupráce schváleno
V rámci přeshraničního Programu spolupráce Česká republika - Svobodný
stát Sasko 20142020 bude možné zrealizovat dalších 15 projektů. Na
svém zasedání v Drážďanech schválil Monitorovací výbor Programu
společné česko-saské projekty, které budou podpořeny 18,3 miliony eur
z Evropské unie.
„Program spolupráce přispívá k tomu, že náš region srůstá, že státní hranice
již nerozdělují, ale spojují", řekl k tomu saský státní ministr Thomas Schmidt.
„Rozmanitost aktuálně schválených projektů znovu ukazuje, jak dobře je
evropská myšlenka lidmi z obou stran hranice vnímána.“
Šest z celkem 15 schválených projektů obsahuje aktivity z oblasti
přeshraniční přírodní a kulturní turistiky nebo ochrany přírody a životního
prostředí. Zapojené instituce budou svými záměry ve větší míře propagovat
česko-saské pohraničí a podporovat jeho rozvoj ve směru udržitelné přírodní
a kulturní turistiky. Kromě toho bude zachována a chráněna biologická
rozmanitost pohraničí.
Krajská správa silnic Karlovarského kraje, město Plesná, zemský úřad
okresu Vogtlandkreis a obec Bad Brambach tak například ve svém projektu
„Obnova historického přeshraničního silničního spojení Plesná - Bad
Brambach - (Aš)" plánují sanaci významné dopravní spojnice mezi oběma
obcemi. Díky tomu se pro automobilovou dopravu zkrátí vzdálenost, kterou
je třeba mezi městem Plesná a obcí Bad Brambach ujet, ze současných 18
na 2 kilometry. Současně se zlepší i dostupnost památek v regionu pro
návštěvníky. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši
zhruba 8,4 milionu EUR.
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Technická univerzita v Drážďanech, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem a Botanický ústav AV ČR v Průhonicích budou spolupracovat v rámci projektu
„Paměť krajiny". V rámci tohoto projektu bude zkoumán vývoj kulturní krajiny v regionu
národního parku Českosaské Švýcarsko. Výsledky výzkumu budou sloužit
k vypracování přeshraničních metodických návodů pro plány péče a hospodaření
obou správ národních parků. Tento projekt bude Evropskou unií podpořen částkou ve
výši zhruba 739 000 EUR.
Další čtyři projekty se zabývají vzděláváním a celoživotním učením. Zúčastněné
instituce přispějí svými záměry k udržitelnému a pozitivnímu rozvoji pohraničí
v důsledku lepších možností vzdělávání.
Jeden z projektů je zaměřen na zlepšení jazykových a interkulturních dovedností dětí
v předškolním věku. V rámci projektu „Společně si hrát, navzájem se učit" budou
spolupracovat okresní sdružení Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Oberlausitz e. V.
v Löbau, mateřská škola Klíček v Novém Boru, město Nový Bor, mateřská škola ve
Varnsdorfu a mateřská škola v Dolním Podluží. Předškolním dětem chtějí společnou
nabídkou vzdělávání a navázáním nových přeshraničních kontaktů zprostředkovat
základy jazyka sousedů. Tento záměr bude Evropskou unií podpořen příspěvkem ve
výši téměř 600 000 Euro.
Technická univerzita v Drážďanech, Technická univerzita v Liberci, Technická
univerzita - Báňská akademie ve Freibergu a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem budou společně se Střední průmyslovou školou strojní
a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou v Liberci v rámci projektu
„POKROK.digital - Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice
v regionech prostřednictvím kooperace.digital" vytvářet digitální platformu pro učení
jako pilotní systém pro rozšíření studijních možností. Aplikací této platformy dojde ke
zlepšení odborných a technických dovedností studentů, k posílení jejich praktických
schopností a ke kvalifikaci dalších odborníků pro kovodělný průmysl. Tento projekt
bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 1,1 milionu EUR.
Dalších pět schválených projektů podporuje spolupráci mezi orgány veřejné správy
a dalšími partnery a efektivní veřejnou správu.
Správa železniční dopravní cesty v Praze, Česká geologická služba Praha
a Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chtějí v rámci projektu
„Přeshraniční spolupráce pro rozvoj železniční dopravy Sasko - ČR" prohloubit
dosavadní spolupráci orgánů veřejné správy v souvislosti s připravovanou
vysokorychlostní tratí mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďanami. Tento projekt
bude Evropskou unií podpořen částkou ve výši zhruba 800 000 EUR.
Euroregion Nisa, město Liberec a město Žitava (Zittau) budou v rámci projektu „ALiZi:
Liberec - Zittau: podpora vzájemné spolupráce, rozvoje a prosperity" pořádat
přeshraniční workshopy a společně tvořit strategický dokument, který by spolupráci
mezi oběma městy vyzdvihl na kvalitativně vyšší úroveň. Tento záměr bude
Evropskou unií podpořen příspěvkem ve výši zhruba 200 000 Euro.
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Souvislosti:
Až do roku 2020 je pro přeshraniční projekty v oblastech, jako je ochrana proti
povodním, požárům a katastrofám, zachování a ochrana 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.
Počínaje zahájením programu v červenci 2015 již bylo z těchto prostředků částkou ve
výši zhruba 115 milionů EUR financováno 84 přeshraničních projektů.
Informace k Programu spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám pro
přiznání dotace naleznete na
http://www.sn-cz2020.eu
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