6. prosinec 2016

Projekt Clara III odstartován
Přeshraniční projekty spolupráce veřejné správy jdou díky podpoře EU do dalšího kola
Úspěšný projekt spolupráce veřejné správy CLARA (Cooperation of Local And Regional Authorities)
podpořený z prostředků EU jde do dalšího kola. Byl odstartován 30. listopadu 2016 v Karlových
Varech. Po zdařilém průběhu projektu Clara II v letech 2010 – 2013 nyní startuje nové kolo
se širším spektrem přeshraničních témat v podobě projektu Clara II. Aktéry společné partnerské
spolupráce v sasko-českém a bavorsko-českém regionu jsou opět instituce veřejné správy.
Zúčastní se také okres Vogtlandkreis a EUREGIO EGRENSIS.
Hlavními tématy budou:








Civilní obrana a řízení rizik
Turismus a lázeňství (vč. cykloturistiky, vodních sportů, wellness atd.)
Mládež, vzdělávání a sociální oblast
Moderní veřejná správa
Regionální rozvoj a územní plánování
Ochrana životního prostředí
Doprava

Tyto oblasti mají být dále rozvíjeny. Mají do nich být zahrnuté také nové informační a komunikační
technologie, a dále témata, která se zabývají alternativními zdroji energie, inovacemi, invazivními
rostlinami a jinými aktuálními otázkami. Partnerem projektu v česko-saské části na české straně je
kromě Karlovarského kraje také hlavní příjemce Město Cheb.
Projekty poběží do září 2019.

Jedním ze stěžejních témat okresu Vogtlandkreis je oblast „Moderní veřejná správa“. Zde má dojít
k ještě intenzívnějšímu propojení geoportálu s českou stranou. Databáze akcí má být kromě
saského a Durynského Vogtlandu k dispozici také na sousedním českém a bavorském území.
Druhým stěžejním tématem je oblast Ochrany životního prostředí a přírody s hlavními tématy
Invazivní druhy, Monitoring zvláště chráněných druhů (jako je vlk, rys a divoká kočka) a ochrana
před nebezpečnými látkami.
EUREGIO EGRENSIS jako partner na síti vysílá zástupce do pracovních skupin Regionální
rozvoj/Územní plánování, Doprava a Civilní obrana/Řízení rizik
Projektovým partnerem v části projektu „Mládež, vzdělávání a sociální oblast“ bude EUREGIO
EGRENSIS – v rámci pokračování jeho řady workshopů a konferencí z projektu CLARA II – bude na
úrovni veřejné správy projednávat témata zneužití drog, speciálně módní drogy „Pervitin/Crystal
Speed“, a nadále propojovat jednotlivé aktéry prostřednictvím výměny zkušeností.
Turismus není nepodstatným hospodářským faktorem celého regionu. V novém projektu má být
dále rozvíjeno a urychlováno propojení veřejné osobní dopravy a turistických nabídek.
Dále je plánováno zpracování konceptů, které se budou zabývat tím, jaká forma společné
propagace našeho přeshraničního regionu je možná.
Dalším důležitým tématem, které je obzvláště v centru zájmu, je téma jazykového vzdělávání.
V našem příhraničním regionu vždy panuje stále ještě nepřekonatelná jazyková bariéra. Tu je
možno řešit pouze v případě, že se člověk bude výhledově sbližovat s jazykem sousedů již
v dětském věku. Počítá se tedy s tím, že do nabídek výuky jazyka sousedů budou zapojeny zejména
základní školy na obou stranách hranice.

www.clara3.eu

