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Příloha k Roční prováděcí zprávě 2016
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
V Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 je na
realizaci projektů k dispozici celkem 157.967.067,00 Euro.
Informace o Programu spolupráce, o jeho postupech, předmětu
podpory, právním rámci a veškerých termínech jsou zveřejněny na
dvojjazyčné internetové stránce www.sn-cz2020.eu. Na této stránce
je rovněž zveřejněn seznam již schválených projektů; dále zde lze
najít kontaktní burzu, která umožňuje případným zájemcům o dotaci
nalézt vhodného kooperačního partnera ze sousední země.
Dvojjazyční pracovníci Společného sekretariátu se sídlem v Saské
rozvojové bance v Drážďanech (SAB) společně s Krajskými úřady
Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Liberec provedli v roce 2016 zhruba 270 konzultací na sekretariátech česko-saských Euroregionů, na
krajských úřadech, v zákaznických centrech a regionálních pobočkách SAB. Dále se v roce 2016 konala výroční konference, školení
Lead partnerů a workshopy k vyúčtování a podávání zpráv pro kooperační partnery na obou stranách hranice.
O předložených Žádostech o poskytnutí dotace rozhoduje českoněmecký Monitorovací výbor. V roce 2016 schválil 70 projektů
s finančním objemem prostředků ve výši zhruba 83 mil. Euro. Od
zahájení programu bylo schváleno již 82 projektů ve finančním objemu téměř 110 mil. Euro, což odpovídá zhruba 74 procentům prostředků EU určených pro realizaci projektů v rámci Programu spolupráce.
Podrobný přehled o stavu realizace Programu spolupráce je obsažen v Roční prováděcí zprávě 2016, která je zveřejněna na naší
internetové stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice „Publicita/Publikace/Roční zprávy“.

Abteilung Infrastruktur
Oddělení Infrastruktury

Pavel Novacek
Telefon: +49 (0)351-4910 4872
Telefax: +49 (0)351-4910 4205
E-Mail: pavel.novacek@sab.sachsen.de
Web: www.sn-cz2020.eu
Dresden, 12. Mai 2017
Drážďany, 12. května 2017

Sächsische Aufbaubank –
Förderbank – Sitz:
Leipzig
Saská rozvojová banka –
dotační banka – sídlo:
Leipzig (Lipsko)
Geschäftsadresse:
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Obchodní adresa:
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Postanschrift:
01054 Dresden
Telefon 0351 4910-0
Telefax 0351 4910-4000
Poštovní adresa:
01054 Dresden
Telefon +49 (0)351 4910-0
Telefax +49 (0)351 4910-4000
SWIFT/BIC: SABDDE81XXX
Gläubiger-ID:
DE42ZZZ00000034715
Kód příjemce inkasa:
DE42ZZZ00000034715
Amtsgericht Leipzig:
HRA 17804
USt-ID: DE179593934
Rejstříkový soud Leipzig (Lipsko):
HRA 17804
DIČ: DE179593934
Web: www.sab.sachsen.de

