
konečné znění z: 11.12.2008 
Schváleny první projekty Programu Cíle 3/Ziel 3 Česká republika – Svobodný stát 
Sasko  
 
V rámci realizace Programu Cíle 3/Ziel 3 se bude realizovat 17 projektů na podporu 

přeshraniční spolupráce s podílem prostředků EU výši cca 19 miliónů EUR. Celkové náklady 

těchto 17 projektů dosahují výše cca 23 miliónů EUR. Projekty dnes schválil Monitorovací 

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

Ministr hospodářství Thomas Jurk se k zasedání, které se v posledních dvou dnech konalo 

na Božím Daru, vyjádřil těmito slovy: "Velkým počtem a různorodostí projektů posilujeme 

sbližování obou zemí a soudržnost regionu. Projekty sahají od přeshraničních dopravních 

propojení, přes společná vzdělávací centra až po know-how v životním prostředí na obou 

tranách hranice." 

 

Celkem 12 projektů bude realizováno pod saským vedením a 5 pod českým. 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 financování a společný personál. 

 

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

regionálního rozvoje (ERDF) poskytnuty pro společné pohraničí prostředky EU v celkové výši 

207 miliónů EUR. Žádosti přijímá a smlouvy vydává Saská rozvojová banka -dotační banka- 

(SAB). 

 

Přehled projektů podle prioritních os programu: 

• Ve stěžejní prioritní ose programu Rozvoj společenských rámcových podmínek v 
dotačním území bylo podpořeno 13 projektů. Schváleny byly projekty "Společného fon-
du malých projektů" čtyř euroregionů, které umožňují řízení, realizaci a hospodaření s 
Fondem malých projektů, díky němuž mohou být realizovány menší projekty na lokální 

úrovni v příhraničí. Euroregionu Elbe/Labe byla navíc schválena realizace projektu "Eu-
roregionální práce". Na rozvoj přeshraničních dopravních propojení se zaměřuje projekt 

Dopravního sdružení Horní Lužice-Dolního Slezska (ZVON) z Budyšína, který nese 

název LUISE - přeshraniční studie proveditelnosti a udržitelnosti trati Liberec – Sei-
fhennersdorf, a projekt města Boží Dar "Přeshraniční dopravní propojení v oblasti 
Centrálního Krušnohoří - I.etapa".  Projekt Krajského úřadu Ústeckého kraje "Portál 

pro informační podporu rozhodování za krizových situací (optimalizace přeshra-
niční koordinace a krizového managementu k zajištění odvrácení nebezpečí)" na-

pomůže zlepšení bezpečnosti v pohraničí. Leibnizův institut pro ekologický rozvoj 



e.V. (IÖR) z Drážďan přispěje svým projektem "Homogenizace základních geografic-
kých dat na hranicích mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou" ke spo-

lečnému přeshraničnímu využití geografických dat. Dotaci dále získaly přeshraniční vzdě-

lávací aktivity pro děti a mládež. Koordinační centrum pro česko-německou výměnu 
mládeže Tandem z Řezna se v projektu "Odmalička - von klein auf. Česko-německá 
spolupráce předškolních zařízení" zaměří na jazykovou animaci předškolních dětí na 

česko-saské hranici. Saské sdružení dětí - Most e.V. ze Saské Kamenice vytvoří v pro-

jektu "Vyrůstat - srůstat v sasko -českém pohraničí" mimoškolní vzdělávací, volnoča-

sové a setkávací nabídky. Integrovaná střední škola Sokolov vybuduje pro přípravu na 

budoucí povolání v Čechách první "Solární školu - regionální výukové středisko ob-
novitelných zdrojů energie". Dotaci získá i kulturní projekt: "The International Jazz 
Festival Litvínov / Sasko - české jazzové světy 2009 - 2011" Základní umělecké ško-
ly z Litvínova oživí kulturní vyžití v regionu.  

 

• V prioritní ose Rozvoje hospodářství a cestovního ruchu byl schválen 1 projekt. Spo-
lek pro textilní a oděvní průmysl severovýchodního Německa (vti) ze Saské Kame-

nice získal finanční podporu na projekt "Inovační centrum pro individuální textilní pro-
dukty orientované na zákazníky (InCoTex).  

 

• V prioritní ose Zlepšení situace přírody a životního prostředí byly podpořeny 3 projek-

ty. Ochranu přírody a životního prostředí podpoří projekt Leibnizova institutu pro eko-
logický rozvoj e.V. (IÖR) z Drážďan s názvem "Zelená síť Krušné hory: vytvoření 
přeshraničních synergií mezi oblastmi Natura 2000 a rozvojem venkova v Krušno-
hoří", dále projekt Křesťansko-sociálního vzdělávacího centra z Miltitz s názvem "Ži-
votní prostředí dělá školu - Žákovská environmentální s.r.o." a projekt "Natura 2000 
bez hranic" sdružení Čmelák - společnost přátel přírody v Liberci.  

 

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. 

 

Další informace poskytuje SAB na :  

Společný technický sekretariát: +49-(0)351-4910-3950 

E-mail: kontakt@ziel3-cil3.eu 

nebo 

tiskový odbor - Beate Bartsch: Tel. +49-(0)351-4910-4095 

E-mail: Beate.Bartsch@sab.sachsen.de
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