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Česko a Sasko se shodují: Program spolupráce má
pokračovat osvědčeným způsobem
Náměstek ministryně Semorád a státní tajemník Dr. Pfeil podepsali
společné prohlášení
I v novém programovém období 2021 až 2027 chtějí Česká republika
a Svobodný stát Sasko pokračovat v realizaci Programu na podporu
přeshraniční spolupráce a využít prostředků z Evropské unie a národních
příspěvků pro další rozvoj společného pohraničí. Za tímto účelem podepsali
státní tajemník ze Saského státního ministerstva životního prostředí
a zemědělství, Dr. Frank Pfeil, a náměstek ministryně pro místní rozvoj
České republiky Zdeněk Semorád dnes (14. listopadu 2018) v Drážďanech
společné prohlášení.
„Přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem zaznamenala
v uplynulých letech úspěchy. Dnešním podpisem otevíráme novou kapitolu,"
řekl státní tajemník Dr. Pfeil. „Programoví partneři se shodují na tom, že
i příští dotační program má pokračovat se stávajícími a osvědčenými
strukturami. To znamená, že funkci Řídícího orgánu a tím i celkovou
odpovědnost za realizaci Programu převezme opět Sasko. To je velká
důvěra, za kterou našim českým partnerům děkuji.“
„Z mého pohledu je česko-saský Program spolupráce nejlepším ze všech
přeshraničních programů EU, kterých se Česko účastní," zdůraznil
náměstek Semorád. „Rozhodující měrou k tomu přispěla dobře rozvinutá
partnerství podél společné hranice a kontinuita spolupráce mezi všemi
orgány.“
Partneři programu se vyslovili pro zachování samostatného česko-saského
programu. V uplynulých měsících byly zveřejněny plány Evropské komise na
sloučení stávajících programů na hranicích mezi členskými zeměmi EU.
Česko a Sasko se vůči Evropské komisi budou zasazovat o to, aby zůstala
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zachována dosavadní programová oblast a nebyla sloučena s česko-bavorským
územím.
Kromě toho usiluje Sasko o zachování programové oblasti na saské straně
v současné podobě. Podle návrhů, předložených v květnu 2018 Evropskou komisí, by
do programového území mohly být zahrnuty pouze ty zemské okresy, které se
nacházejí přímo na hranici s Českou republikou. Tím by z programového území
vypadly okresy Drážďany (Dresden), Chemnitz, Zwickau a okresy Greiz a Saale-Orla
v Durynsku. „Z těchto území pochází řada nositelů projektů, například naše vysoké
školy. Tato spolupráce českých a německých vědců a studentů by měla být i nadále
možná," sdělil státní tajemník.
Až do roku 2020 je v aktuálním Programu spolupráce Česko - Sasko na přeshraniční
projekty v oblastech, jako je ochrana proti povodním, požárům a katastrofám,
zachování a ochrana společného přírodního a kulturního dědictví, cestovní ruch,
vzdělávání, podpora dialogu mezi kulturami a partnerská spolupráce a pro opatření na
realizaci Programu k dispozici 189 milionů eur. Tyto prostředky pocházejí
z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) (158 milionů EUR) a z národních
příspěvků obou sousedních zemí. Na podporu projektů je přitom určeno zhruba
175 milionů EUR.
Od svého zahájení v červnu 2015 je tento program přijímán velmi dobře. Dotační
prostředky jsou již téměř zcela vyčerpány. Zhruba 98 procent (172 milionů EUR)
prostředků poskytnutých EU a zúčastněnými zeměmi již bylo přiděleno 126 projektům.
Projekty zlepšují v uvedených tematických oblastech přeshraniční spolupráci
a pomáhají posílit vzájemné porozumění mezi kooperačními partnery.
Česko a Sasko spojuje společný cíl rozvinout pohraničí v perspektivní prostor pro
život, přírodu a hospodářství. Programy přeshraniční spolupráce k tomu významným
způsobem přispívají. Počínaje rokem 1994 již byla z prostředků Evropské unie
a z národních prostředků obou zemí finančně podpořena řada projektů. Jen během
programového období 2007 až 2013 bylo z programu Cíl 3 podpořeno částkou
232 milionů EUR celkem 238 projektů.
Informace o aktuálním Programu spolupráce a příklady projektů naleznete na:
www.sn-cz2020.eu
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