Program na podporu
přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a
Svobodným státem Sasko
2014–2020
Příklady projektů realizovaných
v Karlovarském kraji

Programové území

Prioritní oblasti
PO1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
PO2 - Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
PO3 - Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního učení
PO4 - Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů
a účinné veřejné správy

PO 1

Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl.
Finanční podpora EU (EFRR):
885.447,62 EUR

Doba realizace projektu:
15.01.2016 - 31.12.2018

Kooperační partneři a kontaktní osoby:
Obec Krásná
Město Bad Elster
Město Adorf (Vogtland) PO 1

http://www.obeckrasna.cz/index.php?option=com_k2&view=item&id=80:spoluprace-hasicu-krasna-bad-elster-a-adorf-vogtl

Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl..
Cíl projektu
Opatření na podporu složek integrovaného záchranného systému a zintenzivnění dosavadní spolupráce
hasičů z Krásné, Bad Elster a Adorf/Vogtl.

Aktivity projektu
V rámci projektu se zlepšily především materiální předpoklady spolupráce na obou stranách hranice
pořízením doplňujícího vybavení a vozidel. V obci Krásná byla vybudována přístavba k hasičské zbrojnici
pro nově pořízenou velkokapacitní cisternovou automobilovou stříkačku a terénní užitkové vozidlo.
Pořízen byl i evakuační stan včetně vytápění. Na saské straně nakoupilo město Adorf technický požární
automobil a město Bad Elster zrealizovalo přestavbu stávajícího na technický automobil. Dále byly
pořízeny hadice k dálkové dopravě vody pro případy lesních požárů v česko-saském pohraničí, zásahové
oblečení ad. vybavení.
Díky realizovaným jazykovým kurzům, společným cvičením a dalším měkkým aktivitám (např. den
otevřených dveří, dětské tábory, společná cvičení a soutěže) se zlepšila komunikace a vzájemné
porozumění, které jsou předpokladem pro realizaci dalších aktivit, setkání a cvičení.

PO 2

Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky
Finanční podpora EU (EFRR):
3.287.079,67 EUR

Doba realizace projektu:
28.08.2015 - 31.03.2021

Kooperační partneři:
Účelový svaz „Muldentalradweg“
Město Chemnitz
Obec Niederwürschnitz
Město Oelsnitz/Erzgeb
Město Hartenstein
Obec Stützengrün
Obec Jahnsdorf/Erzgeb
Obec Nové Hamry
Svazek obcí Bystřice
Město Nová Role
MAS Sokolovsko o.p.s.
Město Nejdek

www.karlova-stezka.eu
www.karlsroute.eu

Karlova stezka II
Cíl projektu
Cílem projektu bylo zvýšit turistickou nabídku a možnosti cykloturistiky v pohraničí.

Aktivity projektu
Byla prodloužena přeshraniční turistická cyklotrasa „Karlova stezka“ mezi Karlovými Vary a Aue o dalších cca 50 km v úseku od Aue přes Hartenstein
a Oelsnitz/Erzgeb až do Chemnitz. Za účelem rozmanitějšího cykloturistického zpřístupnění pohraničí a získání dalších nadšených cyklistů vznikly i
4 vedlejší trasy:
• „Okruh okolo přehrady Eibenstock“ (cca 35 km) - D / Eibenstock – Schönheide – Stützengrün – Eibenstock
• „Porcelánový okruh“ (cca 45 km) - CZ / Nová Role – Chodov – Loket – Karlovy Vary – Nová Role
• „Železná cesta“ (cca 6 km) - CZ / Pernink – Horní Blatná
• „Trasa kolem Bystřice“ (cca 29 km) - CZ / Abertamy – Lípa – Merklín – Hroznětín – Děpoltovice – Nová Role
Byla tak rozšířena nejen atraktivní nabídka pro turisty, ale i možnosti kombinace kola a vlaku podél železniční trasy Chemnitz – Aue – Johanngeorgenstadt – Nejdek
– Nová Role – Karlovy Vary.
V rámci projektu byly také rozšířeny webové stránky, vypracovány informační letáky a skládací mapy, vytvořen cykloprůvodce a aplikace cyklotras “Karlovy stezky”
pro
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PO 2

Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis
Finanční podpora EU (EFRR):
1.064.337,05 EUR

Doba realizace projektu:
02.09.2015 - 30.06.2019

Kooperační partneři a kontaktní osoby:
Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s.
Verein für Gerberei und Stadtgeschichte Hirschberg/Saale
e.V.
Köhlerverein Erzgebirge e.V., Sosa

https://www.statek-bernard.cz/tradicni-remesla-v-regionu-euregio-egrensis

Tradiční řemesla v regionu Euregio Egrensis

Cíl projektu
Cílem projektu bylo zachování a ochrana starých tradičních řemesel, která pochází
ze společného příhraničního prostoru Euregia Egrensis a posílení regionálních
řemesel.

Aktivity projektu
Díky historickému vývoji byly v příhraničním česko-saském regionu zpřetrhány společné tradice a historie. Některé tradice zanikly, jiné přetrvaly, ale žijí si na každé
straně hranice svým životem. Na podporu regionálních řemesel byly zmapovány tradiční řemesla v česko-německé pohraničí, vytvořena publikace "Tradiční
řemesla v česko-německém pohraničí" a vylepšena 4 muzea věnujících se tématu tradičních řemesel.
Dále byly v rámci projektu uspořádány festivaly řemesel, česko-německé řemeslné workshopy, přeshraniční projektové dny pro žáky základních škol, konference
ad. aktivity.

PO 2

Montánní kulturní dědictví

Latinská knihovna v Jáchymově

Finanční podpora EU (EFRR):
3.532.373,22 EUR

Doba realizace projektu:
15.01.2016 - 30.06.2021

Kooperační partneři:
Město Boží Dar
Obec Breitenbrunn
Město Jáchymov

http://www.bozidar.cz/cs/ , http://www.schmalspurmuseum.de/,
http://www.breitenbrunn-erzgebirge.de,
http://www.mestojachymov.cz/, https://latine-school.cz/cs

Montánní kulturní dědictví
Cíl projektu
Hlavním cílem projektu bylo zachování kulturních památek a jejich okolí. Opatření se týkala především historických budov, artefaktů a turistické
infrastruktury v městech Boží Dar, Rittersgrün a Jáchymov.

oprava kostela sv. Anny na Božím Daru

Aktivity projektu
V Božím Daru proběhla kompletní sanace kostela a varhan v barkoním kostele sv. Anny, inventarizována a opravena umělecká díla a upraveno okolí.
V Jáchymově byla zrestaurována latinská škola z 16. století, vytvořena expozice latinské knihovny a zdigitalizovány historické knihy. V Breitenbrunnu pak bylo
revitalizováno Muzeum Saské úzkokolejné drány vč. modernizace expozice a úpravy okolí. Těmito aktivitami došlo k posílení cestovního ruchu, který je hlavním
ekonomickým faktorem v regionu.

PO 2

Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (– Aš)
Finanční podpora EU (EFRR):
6.800.368,44 EUR

Doba realizace projektu:
12.04.2016 - 30.09.2020

Kooperační partneři:
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje
Město Plesná
Landratsamt Vogtlandkreis
Gemeindeverwaltung Bad Brambach
https://www.vogtlandkreis.de
https://www.ksusk.cz

Obnova historického, přeshraničního silničního spojení Plesná – Bad Brambach (– Aš)
Cíl projektu
Zajištění lepší dopravní dostupnosti německo - české hranice podporující rozvoj vzájemné spolupráce a cestovního ruchu.

Aktivity projektu
Realizace stavebních prací v rámci modernizace silniční infrastruktury v
úseku Plesná – Bad Brambach vč. cyklostezky vedoucí souběžně s
trasou na německém území.
Součástí projektu byly i měkké aktivity projektu navazující na investiční
část, jako např. cyklovýlet, lampionový průvod či rozsvěcení vánočního
stromu.

PO 2

Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří
Finanční podpora EU (EFRR):
359 806,65 EUR

Doba realizace projektu:
18. 4. 2016 - 30. 11. 2020

Kooperační partneři:
Stadt Annaberg-Buchholz
Město Boží Dar

http://www.bozidar.cz/
https://www.annaberg-buchholz.de

Zvyšování rozmanitosti v lesích v regionu Centrálního Krušnohoří
Cíl projektu
Zvýšení stability a biologické rozmanitost lesů v Krušných horách

Aktivity projektu
Několik desetiletí trvajícími depozicemi škodlivin a pěstováním smrkových monokultur byl poškozen stav
přírodního prostředí. V rámci projektu došlo k rozšíření spektra dřevin skrze výsadbu jedle bělokoré, buku
lesního, jeřábu obecného a javoru klenu. Dále byly provedeny ekologické rozbory půdy a vody a biologický

monitoring. Opatření přestavby lesa byla doprovázena ochrannými opatření proti škodám zvěří a opatření
ke snížení stavů spárkaté zvěře. V rámci projektu proběhly rovněž konference a exkurze, rozmístěny
naučné a informační tabule a vydán informační leták.

PO 3

Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání

Finanční podpora EU (EFRR):
368.829,53 EUR

Doba realizace projektu:
19.10.2016 - 31.08.2020

Kooperační partneři:
DPFA Chemnitz
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje

https://prumysl40.isste.cz/
https://i40.dpfa.de/

Průmysl 4.0 - Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání
Cíl projektu
Vytvoření základů pro postupnou implementaci „Digitálního vzdělávání“ do stávajícího profesního vzdělávání na německé a české straně.

Aktivity projektu
Vytvoření webové informační platformy, která poskytuje informace o přeshraniční komunikaci stejně jako kooperaci v profesním vzdělávání jak pedagogů,
tak žáků.
Vytvoření učebního modulu „Digitálního vzdělávání“ u LP a PP1 – přizpůsobené vzdělávacím profilům partnerů a jejich praktické ověření v rámci
přeshraničního působení.
Vypracování kvalifikovaného programu v rámci projektu – pro vzdělávající se a pro pedagogy.
V rámci projektu proběhla řada setkání, kde došlo k přeshraniční výměně zkušeností a znalostí pedagogů, byla uspořádána konference, exkurze ad.
Projektem byly vytvořeny základy pro přeshraniční zasíťování prvků digitálního vzdělávání v profesním vzdělávání a zajištěno odborné vzdělání žáků pro
požadavky „Průmysl 4.0“. Projekt vedl k zajištění odborných standardů v digitálním vzdělávání (obsahových, odborných, metodicko-didaktických) nutných
ke zvládnutí požadavků v procesu „Průmyslu 4.0“.

PO 4

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu
Cíl projektu
Cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci sousedních regionů na úrovni správních orgánů v 7 konkrétních oblastech, které mají bezprostřední dopad
na život občanů na obou stranách hranice.

Finanční podpora EU (EFRR):
428.064,51 EUR

Doba realizace projektu:
11.03.2016 - 30.09.2019

Kooperační partneři:
Karlovarský kraj
Město Cheb

Zemský kraj Vogtland
Euregio Egrensis

http://sasko.clara3.eu/

CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském regionu
Aktivity projektu
Projekt zahrnoval široké spektrum oblastí veřejné správy s přeshraničním významem a byl realizován v tematických celcích formou pracovních skupin, workshopů
a konferencí.
Realizované aktivity se vztahovaly k 7 tematickým oblastem:
o civilní ochrana
o cestovní ruch a lázeňství
o vzdělávání mladých a sociální oblast
o moderní veřejná správa a informační systémy
o regionální rozvoj a územní plánování
o ochrana životního prostředí
o doprava
Realizace projektu měla významně pozitivní dopad na stávající i budoucí spolupráci mezi aktéry v Karlovarském kraji, v Sasku a na ostatní klíčové partnery veřejné
správy v celém zájmovém území. Společnými silami byl podpořen udržitelný a koordinovaný rozvoj společného přeshraničního území.

