
 
 

  
 

 

Tisková zpráva 

 

Společně za bezpečné pohraničí:  

Schváleno 17 nových projektů Programu Cíle 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát 

Sasko  

 
V rámci Programu Cíle 3/Ziel 3 bude realizováno 17 projektů na podporu přeshraniční spo-

lupráce s podílem prostředků EU ve výši cca 10,5 milionů EUR. Celkové náklady na tyto  

projekty dosahují výše cca 12 milionů EUR. Projekty dnes schválil v Drážd'anech Monitoro-

vací výbor Programu Cíle 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát Sasko. 

 

Celkem 12 projektů bude realizováno pod vedením saského partnera a 5 projektů bude řídit 

partner český. Přitom oproti předchozímu programu Interreg III A se značně zvýšily 

požadavky na kvalitu spolupráce: pro získání dotace z Programu Cíle 3/Ziel 3 je potřeba 

splnit minimálně dvě ze čtyř kritérií – společné plánování, společná realizace, společné fi-

nancování a společný personál. 

 

" Každý z těchto 17 projektů spojuje zdejší obyvatele, vytváří přeshraniční kooperační struk-

tury a posílí svým způsobem srůstání zemí a obyvatel" řekl ministr hospodářství a práce 

Thomas Jurk (SPD). "Proto je podpora projektů v rámci Programu Cíle 3 tak důležitá. Nápa-

dy a zájem mě těší". 

 

Příklady schválených projektů: 

 

• V stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v 

dotačním území je největší pozornost věnována na zlepšení bezpečnosti česko-

saského pohraničí. Policejní ředitelství Chemnitz-Erzgebirge a Krajské ředitelství 

policie Severočeského kraje v Ústí n.L. se svými třemi projekty s názvem 

"Zlepšení bezpečnosti v česko-saském pohraničí" zaměřuje na posílení služební 

kynologie, dopravu a boj proti extremismu. Každý projekt bude podpořen cca 

500.000,00 euro z prostředků EU. Realizovat se projekty budou od 01.04.2009 do 

30.06.2011. Plánovány jsou aktivity jako společné vzdělávání (např. jazykové kurzy), 

hospitace a společná cvičení české a saské policie, společné dopravní kontroly, 

hlídky a nasazení. Další součástí projektů jsou investiční opatření, přeshraniční 

výměna informací a práce s veřejností.  

 



 
 

  
 

• V prioritní ose Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu může České Švýcarsko 

o.p.s. v  Krásné Lípě spolu se Svazem cestovního ruchu Sächsische Schweiz 

e.V. v Pirně rozvíjet za podpory dotačních prostředků EU "Českosaské Švýcarsko 

jako excelentní přeshraniční turistickou destinaci". Šetrná turistika v Národních 

parcích je hlavní náplní tohoto projektu. Oba partneři plánují v období od 01.03.2009 

do 28.02.2012 vytvoření společné struktury přeshraničního managementu, který má 

posílit přeshraniční profil Česko-saského Švýcarska. Zároveň se vytvoří společná tu-

ristická infrastruktura a přeshraniční marketingový koncept pro jednotné propojení 

destinace.  Projekt završí další četné aktivity jako workshopy, studijní cesty a vzdělá-

vání pracovníků cestovního ruchu, kulturní akce pro hosty, tiskové exkurze a vytvoře-

ní společných produktů. Cílem je podání žádosti o zařazení destinace na seznam pří-

rodního dědictví UNESCO. Na rozvoj přeshraničního Národního parku a vytvoření 

excelentní turistické destinace obdrží nositelé projektu zhruba 1,2 milionů EUR.   

  

 

• V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí získaly dotaci Technická 

univerzita v Drážd'anech a Botanický ústav AV ČR v Průhonicích na projekt 

"Prostorově vázané historické informace jako podklad pro plánování péče a rozvoj 

přírodě blízkých lesů v Českosaském Švýcarsku". V rámci projektu bude pro správní 

orgány chráněných oblastí v období od 01.04.2009 do 31.03.2009 vytvořen odborný 

informační systém o historickém vývoji lesa. Nový systém bude obsahovat věcná a geo-

metrická data, která se po ukončení projektu stanou součástí existujících informačních 

systémů lesního hospodářství. Při splnění regionálních a nadregionálních cílových ujed-

nání mohou správní orgány pro plánování péče a rozvoj přírodě blízkých lesů historická 

využít  data až z počátku 19.století. Evropská unie podpoří tento projekt ca 430.000 EUR. 

 

České republice a Svobodnému státu Sasko je do konce roku 2013 z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF) poskytnuto na rozvoj společného pohraničí celkem 207 mil. EUR z 

Evropského fondu pro regionálí rozvoj. Žádosti přijímá a smlouvy vydává Saská rozvojová 

banka -dotační banka- (SAB). 

 

Zájemci naleznou informace k podání žádosti a kontakty na internetové prezentaci programu 

Cíle 3/Ziel3 http://www.ziel3-cil3.eu. Dotazy k možnostem získání podpory na přeshraniční 

spolupráci zasílejte na kontakt@ziel3-cil3.eu. 

 

 


