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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

ÚVODNÍ JEDNÁNÍ K PROJEKTŮM 
„CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-saském 

regionu“ 

 

„CLARA III: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy v česko-bavorském 
regionu“ 

 

Místo konání:  LD Thermal, Karlovy Vary  
Datum:              30/11/2016   
                          od  9,30 do 11,45 hod. 

 
Základní myšlenka projektu vznikla při účasti Karlovarského kraje v projektu CLARA@eu (Cooperation 

of Local and Regional Authorities in the Region of Karlovy Vary, Chemnitz and Oberfranken at the 
moment of Enlarging the Union/ Spolupráce místních a regionálních úřadů v kraji Karlovarském, 

Chemnitz a Oberfranken v období rozšiřování EU), realizovaného v letech 2005-2006. 
 

Díky projektu CLARA@eu byla nastavena spolupráce s ostatními kraji na Saské a Bavorské straně. 

Vzhledem k tomu, že dotační programy neumožnily vytvořit obdobně trilaterální projekt (Sasko, 
Bavorsko, Karlovarský kraj), bylo možné ve spolupráci pokračovat pouze za podmínky, že budou 

vytvořeny dva obdobné projekty na: 
a) Česko-saské straně (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 

správy v česko–saském regionu“); 

b) Česko-bavorské straně (projekt „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 
správy v česko–bavorském regionu. 

Realizace obou projektů probíhala v letech 2010-2013. Společným partnerem obou projektů pak byl 
právě Karlovarský kraj, který převzal funkci vedoucího partnera a koordinoval aktivity obou projektů 

tak, aby bylo možné propojit spolupráci všech třech stran (Bavorsko, Sasko a Karlovarský kraj). 

 

Projekty CLARA II byly realizovány v Sasku, Bavorsku a Karlovarském kraji více než 3 roky (více viz 

www.clara2.eu). Jednalo se o projekt neinvestiční a jeho záměrem bylo zejména setkávání, výměna 

zkušeností a podpora hlubší spolupráce. Za celé období přípravy i realizace se toto zjevně podařilo. 

Byly navázány nové kontakty a nalezena nová témata, která je třeba do budoucna rozvíjet. Jednalo 

se o strategickopolitický projekt, jehož realizace měla významně pozitivní dopad i na 

vztahy mezi vedením Karlovarského kraje a Saských a Bavorských krajů. Tyto pozitivní 

dopady na trilaterální vztahy se očekávají i od projektů „CLARA 3- Sasko“ a „CLARA 3 – 

Bavorsko“ (dále jen „CLARA 3“). 

Realizace obou projektů „CLARA 3“ bude opět zaměřena na aktivity „měkkého“ charakteru, 

jako doposud- tedy výměna zkušeností a realizace konkrétních projektů. Zároveň bude ale kladen 

důraz i na rozvoj všech oblastí ve smyslu podpory nových druhů informačních technologií a 

komunikace, témata týkající se alternativních zdrojů energie, inovaci, invazivních rostlin apod.  

Pomocí společných akcí budou připraveny podklady a vypracovány společné strategie na tato hlavní 

témata:  

 civilní obrana a řízení rizik 

 cestovní ruch a lázeňství (vč. cykloturistiky, vodáctví, wellness apod.) 

http://www.clara2.eu/
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 vzdělávání mladých a sociální oblast 

 moderní veřejná správa 

 regionální rozvoj, územní plánování 

 ochrana životního prostředí 

 doprava 

 

Jednotlivá dílčí témata byla vybrána na základě společné diskuze všech kooperačních partnerů již 

během minulého projektu CLARA2 a dále v rámci přípravy projektu. Jedná se tedy o průřezová 

přeshraniční témata, na kterých mají zájem všichni zúčastnění kooperační partneři. Témata, kde 

vidíme možnost další návazné spolupráce a vytváření společných přeshraničních záměrů. Současně se 

jedná o vzájemně provázaná témata, která ovlivní další rozvoj společného přeshraničního regionu a 

která mají multiplikační efekt, tj. mají dopad i na další oblasti. 

Projektoví partneři a rozpočty: 

 „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné správy 
v česko-bavorském  regionu“ 

 

 
 

Vedoucí partner:  Karlovarský kraj 
 

Projektoví partneři:  

 
 Karlovarský kraj – vedoucí partner  

 Město Cheb 
 Mariánskolázeňsko 
 Regierung von Oberfranken 
 Stadt Bayreuth 
 Landkreis Wunsiedel  

 Landkreis Hof 
 

 

Celkové náklady projektu :  1.055.246,62 EUR 
Dotace z ERDF:      896.959,62 EUR 

         

 

 „CLARA II: Rozvoj společné partnerské spolupráce veřejné 
správy v česko-saském regionu“ 

 
Vedoucí partner: Karlovarský kraj 

 

Projektoví partneři:  
 Karlovarský kraj – vedoucí partner  

 Město Cheb  

 Landratsamt Vogtlandkreis  

 Euregio Egrensis AG Sachsen / Thüringen e.V 

 

Celkové náklady projektu :  503 605,55 EUR 
Dotace z ERDF:  428 064,71 EUR 

 

Doba realizace projektů:  01. 10. 2016 - 30. 09. 2019 (36 měsíců) 

Další informace na : www.clara3.eu  

http://www.clara3.eu/

