
 

   

 

 

 

Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi 

Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020  

v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 

kód CCI:2014TC16RFCB017 

 
Projekt: 

„Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina 

Krušnohoří/Erzgebirge“ 
Registrační číslo: 100283039 

 

Lead partner projektu: TU Bergakademie Freiberg – Institut für Industriearchäologie 

Wissenschafts- und Technikgeschichte  

Partner projektu 1:          Förderverein Montanregion Erzgebirge. e.V. 

Partner projektu 2:          Internatonale Akademie Berlin für innovative Pädagogik, Psychologie 

und Ökonomie gGmbH (INA), Institut Heritage Studie (IHS) 

Partner projektu 3:           Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 

Partner projektu 4:           Národní památkový ústav, ú.o.p. Ústí nad Labem 

Partner projektu 5:        Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s. 

 

 

 Smlouva o spolupráci partnerů byla uzavřena dne 20.04.2016 

 Žádost o poskytnutí dotace byla předložená Lead partnerem dne 24.01.2017. 

 Monitorovací výbor projednal a doporučil žádost na jednání dne  03.04.2017 

 Smlouva o poskytnutí dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) byla 

uzavřena dne 21.04.2017 

 

 

Doba realizace projektu: od 21. 04. 2016 do 30. 04. 2020 

 

Plán výdajů a financování projektu: 

 

Kooperační  
partner 

Dotace EU v 
€ 

% Státní 
rozpočet  
DE / ČR  v € 

% Ostatní 
veřejné 
prostředky v € 

% Soukromé 
financování 
v € 

Celkem v € 
(100%) 

LP 310.659,13 85 0,00 0 54.822,21 15 0,00 365.481,34 

PP 1 194.752,95 85 0,00 0 0,00 0 34.368,17 229.121,12 

PP 2 219.147,63 85 0,00 0 0,00 0 38.673,12 257.820,75 

PP 3 129.322,40 85 7.607,20 5 15.214,40 10 0,00 152.144,00 

PP 4  67.478,10 85 0,00 0 11.907,90 15 0,00 79.386,00 

PP 5 120.994,10 85 7.117,30 5 14.234,60 10 0,00 142.346,00 

CELKEM 1.042.354,31 85 14.724,50  96.179,11  73.041,29 1.226.299,21 

 

 



 

 

Opatření: 
Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a 
kvalifikace a opatření za účelem přizpůsobení vzdělávání trhu práce včetně opatření 
pro přenos vzdělávání 
 
Prioritní osa 
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání 
dovedností a do celoživotního učení 
 
Investiční priorita 
Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností 
a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů 
vzdělávání, odborné přípravy a školení. 
 

Rozsah přeshraniční spolupráce: 

Projekt byl českými i saskými partnery společně připraven v souladu se žádostí o zápis statku 
„Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ na Seznam světového dědictví UNESCO a s 
úlohami, které s případným zápisem souvisejí zejména v oblasti vzdělávání.  
Vypracování přeshraniční vzdělávací koncepce má pro zachování společného dědictví  
rozhodující význam a zpracování tématu hornického dědictví je jedním z hlavních úkolů. 
Kromě LP, PP1, PP4 a PP5, kteří vzájemně spolupracovali již na přípravě žádosti o titul 
světového dědictví, se do předkládaného projektu zapojili i další partneři (PP2, PP3), ale také 
základní a střední školy, univerzity a spolky, aby společně zajistili odborně fundovanou 
nabídku vzdělávání.  
 

Cíl projektu: 

Cílem tohoto projektu, na kterém společně pracují partneři z české a saské strany hranice je 
posílit emocionální pouto obyvatelstva ke společnému hornickému dědictví Krušných hor a 
ukotvit ochranu tohoto dědictví jakožto hlavního tématu v přeshraniční vzdělávací činnosti. 
Bude vyvinut a realizován jednotný vzdělávací koncept s odpovídajícími nabídkami vzdělávání 
zvláště pro mladé lidi.  
Vzdělávání v oblasti společného dědictví poslouží k posílení regionální soudržností a podpoří 
udržitelný rozvoj regionu. 
Současně bude bohatá montánní historie představena i široké veřejnosti s důrazem na 

prezentaci nejmladším generacím. 

 

Aktivity projektu, které realizuje PP 5 Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o.p.s. 

Milník č. 1: 

Vyhodnocení existujících materiálů a programů zaměřených na prezentaci montánního 

dědictví v české části Krušných hor a vytvoření jednotné koncepce prezentace pro zájmové 

spolky a pedagogické pracovníky. Příprava a realizace workshopů pro spolky, odborné 

pedagogické pracovníky i širokou veřejnost. 

 

Milník č. 2: 

Příprava a realizace přeshraničního vysokoškolského přednáškového cyklu „Montánní historie 

Krušných hor a její globální význam pro vývoj hornictví a věd o Zemi.“ 

 

Milník č. 3: 

Vybudování školícího a výukového střediska pro zprostředkování krušnohorské vlastivědy a 

přeshraniční setkávání aktérů. 



 

Konkrétní nabídky vzdělávání: 
Vzdělávací nabídky umožňují poskytnutí pracovních materiálů pro zvyšování kvalifikace učitelů 

k zakotvení hornického dědictví na školách a univerzitách. Bude realizováno 8 školních projektů, 
7 exkurzí, přeshraniční akce a 2 přednáškové cykly. Vzdělávací koncepce, pracovní materiály 
i následné vzdělávání aktérů umožňuje rozvoj společné nabídky vzdělávání. 24 akcí dalšího 
vzdělávání pro spolky daných lokalit, stejně jako 12 workshopů pro tradicionalistické spolky 
bude nabízeno ke vzdělávání aktivních dobrovolníků. Vzdělávacími nabídkami bude dosaženo 
jednotného zprostředkování společného dědictví mladým lidem ve formálních vzdělávacích 
institucích i místním. Přednášky a digitální nabídky dalšího vzdělávání stejně jako publikace 
budou nabízeny jako opatření dalšího vzdělávání i široké veřejnosti, aby bylo posíleno vědomí 
o ochraně a zachování společného dědictví a byla podpořena společná identita. 
 
Informační a propagační opatření 
Informace o projektu a jeho pokrocích budou průběžně zveřejňovány na této webové stránce. 
Proto prosím pozorně sledujte.a pojďte s námi za dědictvím Krušných hor. 
 


