
           
 

  
 

TISKOVÁ ZPRÁVA – překlad tiskové zprávy SMWA z 31.08.2009 
 
Jurk: "Je třeba posilovat společné silné stránky" 
 
11 česko-saských projektů z Programu Cíl 3 / Ziel 3 schváleno  
 
Česko-saské pohraničí spojuje kultura a cestovní ruch. Monitorovací výbor Programu Cíle 3 
na zasedání v Litoměřicích dne 8. září 2009 schválil dalších 11 přeshraničních projektů, kte-
ré přispějí k zatraktivnění regionu a jsou zaměřeny na rozvoj společenských rámcových 
podmínek a cestovního ruchu. "Pokud chce být česko-saské příhraničí příkladným hráčem v 
evropském cestovním ruchu, musí posílit společné silné stránky. Tyto nové projekty jsou 
dobrým základem", řekl ministr hodpodářství a práce Jurk.  
 
Celkově budou v rámci Programu Cíle 3 realizovány projekty za zhruba 8,6 milionů eur, které 
získají příspěvek EU okolo 7,2 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k reali-
zaci již připraveno 65 projektů.  
Pět projektů bude řízeno českými lead partnery a šest projektů povedou lead partneři sasští. 
Požadavky v porovnání s předchozím programem Interreg III A přitom významně vzrostly. 
Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně dvou z 
následujících forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný personál, 
společné financování. Tři projekty Vám zde představíme. 
 
V prioritě Rozvoj společenských rámcových podmínek v dotačním území  získá dotaci osm 
projektů.  
V rámci aktivity Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní dopravy bude realizován 
Dopravním účelovým sdružením Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) v Budišíně a Libe-
reckým krajem projekt "Nisa go". Vznikne interaktivní, inteligentní online-portál jízdenek, 
který bude sloužit uživatelům veřejných dopravních prostředků při přípravě cest po euroregi-
onu Neiße-Nisa-Nysa. Základem interaktivního plánovače tras je vícejazyčná aplikace s in-
tegrovaným systémem informační technologie, která propojí geografická data, turistické in-
formace a jízdní řády. Projektoví partneři vidí v přeshraničním propojení veřejné dopravy a 
turistických nabídek nové potenciály pro návštěvníky regionu včetně zvýšení atraktivity a 
konkurenceschopnosti euroregionu Neiße-Nisa-Nysa v evropském kontextu.  
Projekt bude podpořen přibližně 604.000 eur z Evropského fondu pro regionalní rozvoj 
(ERDF). 
 
V rámci aktivity Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů 
přeshraničního významu získají dotaci sdružení "Holzhaus Bautzen e.V." v Budišíně,  
sdružení jakosti "Fachring Umgebindehaus e.V." v Žitavě, sdružení "Biotec e.V." ve Freitalu 
společně s českým partnerem, kterým je Společnost pro trvale udržitelný rozvoj Šluknovska 
v Lipové. Projekt "Přeshraniční síť pro zachování podstávkových domů" počítá s vytvořením 
přeshraniční sítě řemeslníků a odborníků, která stanoví kritéria pro rekonstrukci památkově 
chráněných podstávkových domů na základě jednotných jakostních standardů. V Cunewalde 
a v Lipové mají být zrekonstruovány vzorovým způsobem dva podstávkové domy, které poté 
poslouží jako ukázky. Kromě toho se budou konat koloquia, workshopy a fóra pro odborníky. 
Vznikne také vícejazyčná internetová prezentace. Evropská unie přispěje na projekt z  ERDF 
částkou ve výši ca. 1,6 milionů eur. 
 

V prioritě Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu schválil Monitorovací výbor dotaci třem 
projektům.  
V rámci aktivity Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných 
marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu plánuje Kulturní, vzdělávací a informační 
zařízení v Jirkově s partnery Schlossbetrieben Augustusburg / Scharfenstein / Lichtenwalde 
gGmbH v Augustusburgu, zámkem v Klášterci nad Ohří a městem Augustusburg projektem 



           
 

  
 

"Společný marketing hradů a zámků v Krušnohoří" vytvoření společného marketingového 
konceptu a reklamních materiálů. Součástí projektu je i jednotný popis pro návštěvníky, spo-
lečný elektronický informační systém a vícejazyčný audioguide. Geograficky výhodná poloha 
zámků garantuje příliv návštěvníků jak z Čech tak i ze Saska. Proto jsou projektoví partneři 
přesvědčeni, že společným marketingem se navýší dlouhodobě počet návštěvníků. 
Projekt získá z ERDF zhruba 377.000 eur. 

Místem k podání žádostí a pro vydání rozhodnutí je Saská rozvojová banka – dotační banka 
v Drážďanech (Sächsische Aufbaubank -Förderbank- (SAB)).   
Podrobné informace k postupu podání žádosti a kontakty naleznou zájemci na 
http://www.ziel3-cil3.eu. Vaše dotazy k přeshraniční spolupráci a požadavky na konzultační 
termín zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu. 
 
 
 


