
čas místo přednášející téma prezentace homepage

 9.00- 9.05 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz

Stephan Brauckmann, vedoucí 
Řídícího orgánu (ŘO), Saské státní 
ministerstvo hospodářství a práce 
(SMWA), Referát 36, Drážďany

 zahájení tiskové konference www.smwa.sachsen.de        
www.ziel3-cil3.eu

 9.05- 9.15 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz Stephan Brauckmann, ŘO Iniciativa Společenství Interreg III A 2000-

2006  - krátké poohlédnutí www.ziel3-cil3.eu

 9.15- 9.25 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz

RNDr. Jiří Horáček – vedoucí 
Národního orgánu, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Praha (MMR)

rozvoj přeshraniční spolupráce po vstupu 
České republiky do Evropské unie

www.mmr.cz      
www.strukturalni-fondy.cz

 9.25- 9.35 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz

Ulrike Große, vedoucí společného 
technického sekretariátu (JTS), 
Saská rozvojová banka -dotační 
banka- (SAB)

Interreg III A - bilance v číslech www.ziel3-cil3.eu

 9.35 - 9.45 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz Stephan Brauckmann, ŘO

přeshraniční spolupráce v dotačním období 
2007 – 2013 v rámci Programu Cíle3/Ziel3 
Česká republika - Svobodný stát Sasko 

www.ziel3-cil3.eu

 9.45 -10.00 Hotel Sněžník -Jílové 
www.hotelsneznik.cz otázky a diskuze

Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Tisková konference k programu Interreg IIII A Česká republika - Svobodný stát Sasko
oblast euroregionu Elbe / Labe, v úterý dne 26.06.2007



čas místo aktivita informace k programu kontaktní osoba homepage

10.00-10.10 Hotel Sněžník -Jílové, 
salónek www.hotelsneznik.cz prezentace v salonku

projekty přeshraniční 
spolupráce oblasti v Labských 
pískovců financované z Fondu 
malých projektů

Ing. Zíbner - 
místostarosta  města 
Jílové u Děčína,          
tel. 00420412557723

www.decz.de

10.10-10.20 Hotel Sněžník -Jílové, 
salónek www.hotelsneznik.cz prezentace v salonku Projekt "Páni z Bünau v 

Čechách a v Sasku"

pan Šuman,       
Iniciativa pro děčínský 
zámek,                      tel: 
412518905

www.zamekdecin.cz

v 10.30
Hotel Sněžník -Jílové, 
parkoviště hotelu 
www.hotelsneznik.cz

odjezd autobusu

10.30-10.45 Jílové- Sněžník
jízda podél informačních tabulí v 
Labských pískovcích s výkladem 
ing.Zíbnera

Ing. Zíbner - 
místostarosta města 
Jílové u Děčína,          
tel. 00420412557723

www.decz.de

10.45-11.45 Sněžník - Rosenthal/Bielatal
pokračování okružní jízdy do 
Rosentalu/Bielatalu přes hraniční 
přechod Petrovice/Bahratal

v 11.45 Rosenthal/obecní úřad přivítání starosty v aubobuse a jízda 
k budově hasičů

12.00-13.00 Rosenthal/Bielathal - budova 
hasičů prohlídka projektu a prezentace 

projekt "Vybudování 
přeshraniční hasičské 
infrastruktury v oblasti 
Sněžníku" a prezentace k 
přeshraničním zásahům v 
přednáškové místnosti hasičské 
stanice. Na místě bude k 
dispozici občerstvení.

pan Gottschald, 
starosta, tel: 
00493503371206

www.rosenthal-
bielatal.de

Hallo Nachbar. Ahoj sousede. Exkurze po přeshraničních projektech

oblast euroregionu Elbe / Labe, v úterý dne 26.06.2007



v 13.00 Rosenthal/Bielathal -budova 
hasičů odjezd autobusu z parkoviště

13.00-14.00 Rosenthal/Bielathal -
Rheinhardsdorf/Schöna 

pokračování okružní jízdy do 
Rheinhardsdorfu

v 14.00 Rheinhardsdorf/Schöna příjezd Rheinhardtsdorf/Schöna

14.00-15.00 Rheinhardsdorf/Schöna prohlídka projektu a prezentace
projekt "Sanace hřiště" ;              
naplánována je i přestávka na 
kávu.

pan Suddars, bývalý 
starosta              tel:0049 
35028/80433;                

www.reinhardtsdorf-
schoena.de

v 15.00 Rheinhardsdorf/Schöna 

odjezd                                             
a)k hotelu Sněžník přes hraniční 
přechod Hřensko-Schmilka              
b) do Drážďan k SAB

v 16.00 Hotel Sněžník                         
Drážďany/SAB příjezd na parkoviště
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