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Drážďany, 8. prosince 2022 

 
Startovní výstřel pro česko-saský program spolupráce 
152 milionů euro na přeshraniční projekty 
 
V Ústí nad Labem dnes (8. prosince 2022) odstartoval program "INTERREG Česko – Sasko 
2021- 2022“. Poté, co již na konci července Evropská komise tento program schválila a 
uvolnila prostředky na přeshraniční spolupráci ve výši 152 milionů euro, mohou nyní 
potenciální nositelé česko-saských projektů začít využívat konzultací k poskytovaným 
dotacím a připravovat své kooperační projekty.  

 
„Mám radost z toho, že i v následujících letech budeme moci podpořit celou řadu projektů a 
tím pokračovat v naší letité dobré spolupráci v česko-saských hraničních regionech“, uvedl 
Thomas Schmidt, saský státní ministr pro regionální rozvoj. „Chceme prohloubit naše 
spolužití, zlepšit kvalitu života v pohraničí a dále jej integrovat. Na srdci mi přitom leží 
především hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí a setkávání lidí z obou stran 
hranice.“ 

 
"Především v této obtížné době se jasně ukazuje, jak důležitá je spolupráce mezi 
jednotlivými zeměmi. Komunikace, výměna znalostí a zkušeností, společné řešení problémů, 
osobní setkávání a neustálé poznávání se jsou klíčem k posilování vzájemné sounáležitost 
jednotlivých evropských zemí. Jako ukázkový příklad přeshraniční spolupráce a 
bezprostředního řešení problémů vnímám v poslední době společný zásah hasičů při boji 
proti požárům v obou národních parcích, v Českém i Saském Švýcarsku. Vítám proto i 
pokračování podpory v této oblasti,“ řekl Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj 
České republiky. „Mám radost, že díky česko-saskému programu spolupráce vznikla nová 
přeshraniční partnerství, která jsou dále rozvíjena, a že hranice již naštěstí není překážkou, 
ale spojovacím článkem při rozvoji společného pohraničí.“ 

 
Priority programu INTERREG Česko – Sasko budou v následujících letech spočívat 
v oblastech jako je změna klimatu, udržitelnost, inovace a konkurenceschopnost malých a 
středních podniků, vzdělávání a celoživotní učení, kultura a udržitelný cestovní ruch, 
zlepšování spolupráce veřejné správy a rozvoj vzájemné důvěry prostřednictvím setkávání a 
spolupráce občanů.  

 
Stejně, jako tomu bylo v případě předchozích dotačních programů, musejí být podpořené 
projekty společně připravovány a realizovány kooperačními partnery z Česka a Saska. 
O dotace mohou žádat například spolky a obce, ale i podniky, vysoké školy nebo orgány 
veřejné správy. Předpokládá se, že žádosti o poskytnutí dotace bude možno předkládat od 
ledna 2023 Saské rozvojové bance.  

 
Programové území programu Interreg Česko – Sasko zahrnuje na saské straně okresy 
Vogtlandkreis, Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohorský okres), Mittelsachsen 
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(Střední Sasko), Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Saské Švýcarsko – východní 
Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a Görlitz (Zhořelec) a města na úrovni okresu Drážďany 
(Dresden) a Saská Kamenice (Chemnitz). Na české straně je programové území tvořeno 
Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem. 

 
Evropská unie poskytla pro tento program zhruba 152,4 miliony eur z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj (EFRR).  
 
Souvislosti: 
Během programového období 2014-2020 bylo v rámci předchozího programu schváleno 
162 projektů o celkovém objemu více než 149 milionů eur. Řídící orgán programu sídlí na 
Saském státním ministerstvu pro regionální rozvoj.  
 
Další informace: 
Interreg Sachsen-Tschechien 
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