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An die
Sächsische Aufbaubank – Förderbank –
Abteilung Infrastruktur
IK50 │ Gemeinsames Sekretariat

01054 Dresden

1. Lead Partner

Name │Název

Straße, Hausnummer │Ulice, číslo popisné

PLZ, Ort │PSČ, Místo

Informationen zum Programm │Informace k programu: www.sn-cz2027.eu

Kundennummer (sofern vorhanden) │ Zákaznické číslo (pokud známo)

Zutreffendes bitte ankreuzen X oder ausfüllen.

Interreg Sachsen – Tschechien │  
Česko – Sasko 2021-2027 
Projektidee │Projektový záměr

Ansprechpartner │Kontaktní osoba

Telefon

E-Mail

2. Projektpartner │ Projektoví partneři

PP1
Name │Název

Straße, Hausnummer │Ulice, číslo popisné

PLZ, Ort │PSČ, Místo

Ansprechpartner │Kontaktní osoba

Telefon

E-Mail

PP2
Name │Název

Straße, Hausnummer │Ulice, číslo popisné

PLZ, Ort │PSČ, Místo

Ansprechpartner │Kontaktní osoba

Telefon

E-Mail

PP3
Name │Název

Straße, Hausnummer │Ulice, číslo popisné

PLZ, Ort │PSČ, Místo

Ansprechpartner │Kontaktní osoba

Telefon

E-Mail

mailto:kontakt@sn-cz2027.eu
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Projekttitel

Wählen Sie eine Maßnahme aus, die für ihr Projekt inhalt-
lich zutreffend ist. │Vyberte jedno opatření, které obsahově 
odpovídá projektu.

Priorität 1 Innovation und Wettbewerbsfähigkeit │ 
Priorita 1 Inovace a konkurenceschopnost

 M 1.1 Verbesserung der Einbindung von KMU in Forschung 
und Innovation | 
M 1.1  Podpora zapojení malých a středních podniků do  
výzkumu a inovací 

 M 1.2 Auf- und Ausbau von Netzwerkaktivitäten und Dienst-
leistungen für KMU | 
M 1.2 Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a služeb pro 
malé a střední podniky 

Priorität 2 Klimawandel und Nachhaltigkeit │ 
Priorita 2 Změny klimatu a udržitelnost 

 M 2.1 Vorbeugung, Minderung und Bewältigung von Umwelt-
risiken sowie Risiken, die durch den Klimawandel entstehen | 
M 2.1 Prevence, zmírňování a řešení dopadů  
environmentálních rizik způsobených změnou klimatu 

 M 2.2 Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Brand-
schutz, Rettungswesen und Katastrophenschutz | 
M 2.2 Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární ochrany, 
zdravotnických záchranných služeb a civilní ochrany 

 M 2.3 Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, 
Entwicklung der grünen Infrastruktur sowie Verdrängung  
invasiver Arten | 
M 2.3 Zachování a obnovení biologické rozmanitosti, rozvoj 
zelené infrastruktury a potlačování invazních druhů 

PP4
Name │Název

Straße, Hausnummer │Ulice, číslo popisné

PLZ, Ort │PSČ, Místo

Ansprechpartner │Kontaktní osoba

Telefon

E-Mail

3. Projekttitel │Název projektu

Priorität 3 Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und 
Tourismus │Priorita 3 Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, 
kultura a cestovní ruch 

 M 3.1 Frühkindliche Bildung | M 3.1 Předškolní vzdělávání 
 M 3.2 Schulische und außerschulische Bildungsangebote | 

M 3.2 Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání 
 M 3.3 Berufliche Aus- und Weiterbildung, Qualifikation von 

Fachkräften | 
M 3.3 Odborné vzdělávání a příprava a následné vzdělávání, 
zvyšování kvalifikace odborných pracovníků 

 M 3.4 Kooperation von Hochschulen und Berufsakademien | 
M 3.4 Spolupráce vysokých škol a profesních akademií 

 M 3.5 Aufwertung der gemeinsamen Tourismusregion | 
M 3.5 Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu 

 M 3.6 Bewahrung, Pflege und Vermittlung des Kulturerbes | 
M 3.6 Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 
veřejnosti 

Priorität 4 Zusammenarbeit und Vertrauensbildung │ 
Priorita 4 Spolupráce a posílení vzájemné důvěry 

 M 4.1 Verbesserung der Zusammenarbeit von Behörden,  
Gerichten, öffentlichen und staatlichen Einrichtungen und 
Institutionen | 
M 4.1 Zlepšení spolupráce mezi úřady, soudy, veřejnými a 
státními institucemi a dalšími subjekty 

 M 4.2 Grenzübergreifende Strategien |  
M 4.2 Přeshraniční strategie

 M 4.3 Begegnungsprojekte | M 4.3 Projekty zaměřené na  
setkávání

4. Projekteinordnung │Zařazení projektu

Název projektu
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5. Projektdarstellung │ Popis projektu

Ausgangslage/Handlungsbedarf

Wie ist die Ausgangslage bzw. das Problem? Welchen 
Handlungsbedarf im grenzübergreifenden Kontext sehen 
die Kooperationspartner?

Jaká je výchozí situace resp. problém? Proč chtějí 
kooperační partneři řešit problém přeshraničně?

Výchozí situace/Potřeba řešení
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Projektbeschreibung

Beschreiben Sie kurz den Projektinhalt. Welche Ziele/
Veränderungen werden durch das Projekt angestrebt?

Popište stručně obsah projektu. Jaké cíle projekt sleduje? O 
jaké změny za pomoci projektu usilujete?

Obsah projektu
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Grenzübergreifender Mehrwert 

Welchen Mehrwert erzeugt Ihr Projekt dank der grenz-
übergreifenden Zusammenarbeit? Welche konkreten 
Wirkungen erzeugt das Projekt, die durch vergleichbare 
Aktivitäten auf nationaler Ebene nicht erreicht worden 
wären?

Jakou přidanou hodnotu díky přeshraniční spolupráci vytváří 
Váš projekt? Jaký konkrétní efekt, kterého by nebylo možné 
dosáhnout srovnatelnými aktivitami na národní úrovni, Váš 
projekt přinese?

Přidaná hodnota přeshraniční spolupráce
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Ergebnisse

Was konkret wird mit dem Projekt bereitgestellt, entwi-
ckelt oder erreicht, z. B. welche Publikationen, Apps, 
Plattformen, Konzepte, Konferenzen, Bildungsmaß-
nahmen, Ausstellungen, Investitionen?

Co konkrétně díky projektu vznikne, bude vytvořeno nebo 
dosaženo, např. jaké publikace, aplikace, platformy, koncep-
ty, konference, vzdělávací opatření, výstavy, investice?

Výstupy

Zielgruppen

Konkretisieren Sie die Zielgruppe Ihres Projektes, z. B. 
Vorschulkinder, Schüler, Studenten, Jugend, Familien, 
Senioren, Fachöffentlichkeit, breite Öffentlichkeit. Führen 
Sie an, wie Sie die Zielgruppen erreichen, bzw. in die 
Aktivitäten einbinden und wie Sie Ihnen die Projektergeb-
nisse vermitteln.

Konkretizujte cílovou skupinu vašeho projektu, např. děti 
předškolního věku, žáci, studenti, mládež, rodiny, senioři, 
odborná veřejnost, širší veřejnost. Uveďte, jakým způsobem 
cílové skupiny oslovíte příp. zapojíte do aktivit a jak jim 
zprostředkujete výstupy projektu.

Cílové skupiny
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6. Kosten und Finanzierung │ Náklady a financování

Kosten │Náklady (EUR)

Personalkosten
Personální náklady

Externe Expertisen/Dienstleistungen
Externí poradenství/služby

Ausrüstung
Vybavení

Infrastruktur/Bauarbeiten
Infrastruktura/stavební práce

davon Projektvorbereitungskosten
z toho náklady na přípravu projektu

Summe
Součet

Personalkostenpauschale (0 bis 20 %)
Paušál personálních nákladů (0 až 20 %)

Personalkostenpauschale
Paušál personálních nákladů

Verwaltungskostenpauschale (0 oder 15 %)
Paušál admin. nákladů (0 nebo 15 %)

Verwaltungskostenpauschale
Paušál administrativních nákladů

Reisekostenpauschale (0 oder 5 %)
Paušál cestovních nákladů (0 nebo 5 %)

Reisekostenpauschale 
Paušál cestovních nákladů

Restkostenpauschale (0 oder 40 %)
Paušál zbytkových nákladů (0 nebo 40 %)

Restkostenpauschale 
Paušál zbytkových nákladů

Sachleistungen
Věcné příspěvky

Gesamt
Celkem

Gesamtkosten
Celkové náklady

LP PP1 PP2 PP3 PP4

Die einzelnen Kostenarten und Pauschalen sowie die Fi-
nanzierung sind in den Bestimmungen des Gemeinsamen 
Umsetzungsdokumentes geregelt.

Jednotlivé druhy nákladů a paušálů jakož i financování upra-
vují ustanovení Společného realizačního dokumentu.

LP PP1 PP2 PP3 PP4Finanzierung │Financování (EUR)

Beantragte Zuwendung aus EU-Mitteln (%)
Požadovaná dotace z prostředků EU (%)

Beantragte Zuwendung aus EU-Mitteln
Požadovaná dotace z prostředků EU

Zuwendung aus tsch. Staatshaushalt (%)
Dotace z českého státního rozpočtu (%)

Zuwendung aus tsch. Staatshaushalt
Dotace z českého státního rozpočtu

Weitere öffentliche Zuwendungen
Jiné dotace z veřejných zdrojů

Eigenanteil
Vlastní podíl

Gesamt
Celkem

Gesamtfinanzierung
Celkové financování
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Ort │Místo

Datum (TT.MM.JJJJ)

LP
Unterschrift, Stempel │Podpis, razítko

7. Datenschutzerklärung der Kooperationspartner │ Prohlášení kooperačních partnerů k ochraně osobních údajů
Upozornění k ochraně osobních údajů
Je nám známo, že je Saská rozvojová banka - dotační 
banka - podle § 8a zákona o zřízení Saské rozvojové banky 
- dotační banky - oprávněna za účelem plnění svých úkolů 
zpracovávat osobní údaje žadatelů a zákazníků banky.
Prohlašujeme, že jsme obdrželi informační leták o ochraně 
osobních údajů GDPR (formulář SAB 64005) a že jsme se 
seznámili s jeho obsahem.

SAB Vám bude zasílat informace v souvislosti s podporou 
přeshraničních projektů ze strany EU. Za tím účelem budou 
zpracovány (shromažďovány, ukládány a užívány) Vaše kon-
taktní údaje. Udělení souhlasu se zpracováním kontaktních 
údajů za tímto účelem je podle článku 7 GDPR dobrovolné. 
Souhlas lze s účinky do budoucnosti odvolat. Udělujeme 
souhlas se zpracováním údajů k výše uvedenému účelu.

Datenschutzhinweis
Uns ist bekannt, dass die Sächsische Aufbaubank - Förder-
bank - gemäß § 8a Förderbank-Gesetz zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben befugt ist, personenbezogene Daten von Antrag-
stellern und Kunden der Bank zu verarbeiten.
Wir erklären, dass wir das Datenschutz-Informationsblatt 
DSGVO (VD 64005) erhalten und den Inhalt zur Kenntnis 
genommen haben.

Die SAB beabsichtigt, Ihnen Informationen im Zusammen-
hang mit der Förderung grenzübergreifender Projekte durch 
die EU zu übermitteln. Zu diesem Zweck werden Ihre Adres-
sdaten verarbeitet (erhoben, genutzt und gespeichert). Die 
Einwilligung in die Verarbeitung der Adressdaten zu diesem 
Zweck ist nach Artikel 7 der Datenschutz-Grundverordnung 
freiwillig. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden. Wir willigen in die Verarbeitung der 
Daten zu dem o. g. Zweck ein.

PP1
Unterschrift, Stempel │Podpis, razítko

PP2
Unterschrift, Stempel │Podpis, razítko

PP3
Unterschrift, Stempel │Podpis, razítko

PP4
Unterschrift, Stempel │Podpis, razítko
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	13: 
	14: 
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	pp3_betrag: 
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	ergebnisse: 
	0: - 1 populärwissenschaftlicher Literatur-Reiseführer zu Franz Kafkas Reisezielen in der Region Dresden – Liberec – Prag- 6 Blockseminare für deutsche und tschechische Studierende zur deutschsprachigen Literatur in den böhmischen Ländern mit Schwerpunkt Franz Kafka- 1 Projekthomepage mit allen aktuellen Informationen und Terminen zum Projekt für die interessierte Öffentlichkeit- 1 Eröffnungskonferenz in Dresden;- 1 Abschlusskonferenz in Liberec - 1 Wanderausstellung- 1 wissenschaftliches Symposium mit Exkursion zu Franz Kafkas Reisezielen in der Grenzregion- 1 zweisprachiger Tagungsband mit Forschungsergebnissen der beteiligten Wissenschaftler/-innenDie Kontakte der Universitäten untereinander bleiben auch nach Projektende bestehen und werden weiter gepflegt. Die Wissenschaftler/-innen möchten weiter zur Literatur in den böhmischen Ländern, insbesondere zu Franz Kafka, zusammenarbeiten und die Fragestellung vertiefen. Forschungsaufenthalte, Personalaustausche und gemeinsame Archivrecherchen in Dresden, Liberec und Prag sind geplant.
	1: - 1 populárně naučný literární průvodce cestovatelských cílů Franze Kafky v regionu Drážďany - Liberec – Praha- 6 blokových seminářů pro německé a české studenty o německojazyčné literatuře v českých zemích se zaměřením na Franze Kafku- 1 webová stránka projektu se všemi aktuálními informacemi a termíny k projektu pro zájemce z řad veřejnosti- 1 zahajovací konference v Drážďanech- 1 závěrečná konference v Liberci- 1 putovní výstava- 1 vědecké sympózium s exkurzí po cestovatelských cílech Franze Kafky v pohraničí - 1 dvojjazyčný konferenční sborník s výsledky výzkumu zúčastněných vědců Kontakty mezi univerzitami budou nadále udržovány i po skončení projektu. Vědci chtějí pokračovat ve společné práci na literatuře v českých zemích, především týkající se Franz Kafky, a toto téma prohloubit. Plánovány jsou výzkumné pobyty, výměny pracovníků a společný archivní výzkum v Drážďanech, Liberci a Praze.   

	zielgruppe: 
	0: Studenten, Fachöffentlichkeit über Konferenzen, Symposium und Seminare. Breite Öffentlichkeit einschl. Schüler der Mittelstufe über Wanderausstellung, Blockseminare und Verteilung des Reiseführers an SchulenDurch gemeinsame Maßnahmen werden mind. 200 unterschiedliche Teilnehmer erreicht.   
	1: Studenti a odborná veřejnost prostřednictvím konferencí, sympózia a blokových seminářů. Široká veřejnost a středoškoláci prostřednitvím putovní výstavy a distribuce průvodce ve školáchSpolečných akcí se zúčastní nejméně 200 různých účastníků.

	opt40: 9
	projekttitel: 
	0: KafKurSax
	1: KafKurSax

	ausgangslage: 
	0: Die Erforschung der deutschsprachigen Literatur der böhmischen Länder weist nach wie vor große Lücken auf. Zwar ist der Prager Dichterkreis um Franz Kafka gut erforscht – insbesondere zu Kafka selbst existiert eine Fülle von Sekundärliteratur. Doch gibt es auch hier noch weiße Flecken. In bislang noch nicht veröffentlichten Tagebüchern und Briefen Franz Kafkas finden sich Schilderungen seiner zahlreichen Kurreisen, die ihn zwischen 1917 und 1922 nach Nordostböhmen (Lázně Libverda, Janské Lázně u. a.) und Sachsen (Lahmanns Sanatorium, Dresden) führten, wo er seine Tuberkuloseerkrankung auszuheilen hoffte. Neben Beschreibungen des Kuralltags erweist sich Kafka in diesen Texten als scharfer Beobachter des Zeitgeschehens, der zu Tagespolitik, zeitgenössischen lebensreformerischen Trends (Vegetarismus, Freikörperkultur etc.) und zu den kulturellen Unterschieden der aus dem gesamten deutschsprachigen Raum stammenden Kurgäste pointiert Stellung bezieht. Auch die Wechselwirkung dieser Texte mit der tschechischen Literatur und ihre Vernetzung mit der sonstigen deutschsprachigen Literatur sind noch nicht untersucht.
	1: Výzkum německojazyčné literatury v českých zemích stále odhaluje velké mezery. Je pravda, že pražský okruh básníků kolem Franze Kafky je dobře prozkoumán - zejména o Kafkovi samotném existuje velké množství sekundární literatury. Ale přesto zde existují stále neprozkoumaná místa. Dosud nepublikované deníky a dopisy Franze Kafky obsahují popisy jeho četných cest do lázní, které ho v letech 1917-1922 zavedly do severovýchodních Čech (Lázně Libverda, Janské Lázně a další) a do Saska (Lahmannovo sanatorium v Drážďanech), kde doufal ve vyléčení tuberkulózy. Kromě popisu každodenního lázeňského života se Kafka v těchto textech projevuje jako bystrý pozorovatel současného dění, zaujímá vyhraněný postoj k dobové politice, tehdejším převratným trendům (vegetariánství, kultura volného těla atd.) a kulturním odlišnostem lázeňských hostů pocházejících z německy mluvících zemí. Rovněž interakce těchto textů s českou literaturou a jejich propojení s další německojazyčnou literaturou nebyly dosud prozkoumány.

	mehrwert: 
	0: Mit ihrem Untersuchungsgegenstand – den literarischen Reisebildern Franz Kafkas aus Sachsen und Nordostböhmen – haben sich die Kooperationspartner für ein per se grenzüberschreitendes Phänomen entschieden, das sich einer einseitigen Zuordnung zur deutschen oder tschechischen Literatur entzieht. Insbesondere wollen sie bisher unveröffentlichte Tagebücher und Briefe Franz Kafkas untersuchen. Dazu arbeiten eine Universität aus Sachsen und zwei aus der Tschechischen Republik grenzüberschreitend zusammen. So vermeiden sie einen einseitigen „nationalen“ Ansatz und ermöglichen eine differenzierte „internationale“ Sicht. Wechselwirkungen mit der tschechischen und (groß-)deutschen Literatur jener Jahre werden ebenfalls beleuchtet. Wissenschaftliche Mitarbeitende und Studierende aus Sachsen und Tschechien lernen und forschen im Rahmen des Projektes gemeinsam. Die geplanten Konferenzen, Blockseminare und das Symposium finden jeweils bilateral bzw. international statt. Gemeinsame Arbeitstreffen werden mindestens zweimal monatlich (auch online) stattfinden.  Die drei am Projekt beteiligten Universitäten widmen sich einem noch wenig erforschten Gebiet der Germanistik. Die Forschungsergebnisse fließen in das Bildungsangebot aller drei Universitäten ein und werden den Studierenden in Präsenz- und Online-Lehrveranstaltungen vermittelt. So profitieren Wissenschaftler und Studierende beider Länder von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und innovativen Bildungsangeboten.
	1: Partneři projektu si jako předmět svého zkoumání zvolili literární cestovní medajlonky Franze Kafky ze severovýchodních Čech a Saska, který se sám o sobě vymyká jednostrannému zařazení do německé nebo české literatury. Zejména chtějí prozkoumat doposud nezveřejněné deníky a dopisy Franze Kafky. Za tímto účelem přeshraničně spolupracují jedna saská a dvě české univerzity. Tímto způsobem se vyhýbají jednostrannému "národnímu" přístupu a umožňují diferencovaný "mezinárodní" pohled. Osvětleny jsou také interakce s českou a (velko)německou literaturou těchto let. V rámci projektu se budou společně učit a bádat akademičtí pracovníci a studenti ze Saska a České republiky. Plánované konference, blokové semináře a sympózium se budou konat na dvoustranné nebo mezinárodní úrovni. Minimálně dvakrát měsíčně se budou konat společná pracovní setkaání (i online).    Tři univerzity zapojené do projektu se věnují dosud málo probádané oblasti germanistiky. Výsledky výzkumu budou začleněny do vzdělávacích programů všech tří univerzit a budou studentům zprostředkovány v prezenční i online výuce. Vědci a studenti z obou zemí tak budou profitovat z nových vědeckých poznatků a inovativní vzdělávací nabídky.     

	projektbeschreibung: 
	0: Mit dem vorliegenden Projekt sollen die literarischen Reisebeschreibungen Franz Kafkas aus Sachsen und Nordostböhmen redigiert, publiziert und mit einem historisch-kritischen Apparat versehen werden. Zudem wird die literaturgeschichtliche Entwicklung der Städte Dresden, Reichenberg/Liberec und Prag in den Jahren 1917-1922 exemplarisch untersucht. Es wird die Frage gestellt, ob man für diese Jahre im Dreieck Dresden – Reichberg/Liberec – Prag von einem gemeinsamen Kulturraum sprechen kann. Da vor allem die in Sachsen und Böhmen publizierten Zeitungen und Zeitschriften Aufschluss über das literarisch-kulturelle Leben jener Jahre geben, sollen zusätzlich zu den erwähnten literarischen Reisebeschreibungen von Franz Kafka regionale und überregionale Zeitungen und Zeitschriften, die zwischen 1917 und 1922 in Dresden, Reichenberg/Liberec und Prag erschienen sind, ausgewertet werden. Auf diese Weise möchten die Kooperationspartner das Panorama des kulturellen Lebens im Dreieck Dresden – Reichenberg – Prag in den Jahren 1917-1922 sichtbar machen.
	1: Tento projekt si klade za cíl zredigovat a vydat literární cestopisy Franze Kafky ze Saska a severovýchodních Čech a opatřit je historicko-kritickým aparátem. Kromě toho bude jako příklad zkoumán literárněhistorický vývoj měst Drážďany, Liberec a Praha v letech 1917–1922. Bude hledána odpověď na otázku, zda je v těchto letech možné mluvit o společném kulturním prostoru v trojúhelníku Drážďany – Liberec – Praha. Vzhledem k tomu, že noviny a časopisy vydávané zejména v Sasku a Čechách poskytují informace o literárním a kulturním životě těchto let, mají být kromě již zmíněných literárních cestopisů Franze Kafky zkoumány a vyhodnoceny regionální a celostátní noviny a časopisy, které vycházely v letech 1917–2022 v Drážďanech, Liberci a Praze. Spolupracující partneři tak chtějí zviditelnit panorama kulturního života v trojúhelníku Drážďany - Liberec - Praha v letech 1917–1922.
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