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27 milionů euro pro 25 česko-německých přeshraničních projektů
Monitorovací výbor opět schvaluje finanční prostředky z Evropské unie
Nový Oldřichov. Monitorovací výbor Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 – 2020 dal na svém zasedání v polovině září zelenou 25 společným česko-saským
projektům, které Evropská unie podpoří částkou v celkové výši 27 milionů euro.
Patnáct těchto projektů se zabývá trvale udržitelným přírodním a kulturním turismem. Obce
Breitenbrunn a Boží Dar plánují na hřebenech Krušných hor, kolem Klínovce, Špičáku a
Fichtelbergu, výstavbu turistických a cyklistických stezek, návštěvníkům tak lépe zpřístupní tamní
hornické památky (podpora 2,5 milionů EUR).
Historické objekty podél takzvané Kulturní cesty fojtů mají být za cca 1,7 milionů EUR opatřeny
tabulemi, propagovány na veřejnosti a obnoveny a jejich propojením má vzniknout přeshraniční
turistická stezka v durynsko-saském Vogtlandsku a Karlovarském kraji. Touto společnou cestou se
vydaly spolek Verein futurum vogtland e.V z Mylau, EUREGIO EGRENSIS pracovní sdružení
Sasko/Durynsko, Technická univerzita Chemnitz, svaz turistů Tourismusverband Vogtland e.V.,
společnost Oelsnitzer Kultur GmbH a města Weida, Greiz, Plavno (Plauen), Aš, Cheb a Františkovy
Lázně.
Na projektu „Dialogy – učme se společně pro Evropu“ spolupracuje spolek Jenaplanschule im
Erzgebirge e.V. v Markersbachu se Základní jazykovou školou v Karlových Varech. S pomocí
inovačního učebního materiálu, různých nabídek, dalšího vzdělávání učitelů, setkávání žáků a
podpory nadaných žáků se mají žáci nadchnout pro studium jazyka sousední země (podpora cca
183. 000 EUR).
Tento projekt je jedním ze tří záměrů zabývajících se vzděláváním a celoživotním učením.

Dalších šest projektů se zaměřuje na zlepšení institucionálních kapacit veřejných úřadů a
zájmových organizací a na efektivní veřejnou správu. Do oblasti této podpory spadá i projekt
„CLARA III“, který podporuje přeshraniční spolupráci úřadů v nejrůznějších oblastech.
Spolupracujícími partnery jsou zemský okres Vogtland (Vogtlandkreis), EUREGIO EGRENSIS, Město
Cheb a Karlovarský kraj.
Od zahájení programu v červenci roku 2015 schválil monitorovací výbor již 70 přeshraničních
projektů podpořených částkou ve výši cca 105 milionů EUR. Do roku 2020 je na přeshraniční
projekty v oblasti ochrany před povodněmi, požáry a katastrofami a ochrany a udržitelnosti
společného přírodního a kulturního dědictví, turismu, vzdělávání, mezikulturního dialogu a
partnerské spolupráce k dispozici celkem 186 milionů EUR. Prostředky pocházejí z Evropského
fondu pro regionální rozvoj - ERFD a státních příspěvků obou sousedících zemí.

