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Příloha k Roční prováděcí zprávě 2014 /2015 
  
 
INFORMACE PRO VEŘEJNOST  
  
Program Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 byl oficiálně zahá-
jen v červnu 2015 čtyřmi regionálními konferencemi. Pro přeshraniční 
spolupráci v česko-saském pohraničí je celkem na realizaci projektů k 
dispozici 157 967 067,00 EUR. 
  
Informace o Programu spolupráce, právním rámci a všech termínech  
jsou od října 2014 zveřejněny na dvoujazyčných internetových strán-
kách na adrese www.sn-cz2020.eu. Navíc je na těchto stránkách na-
bízena i Kontaktní burza, pomocí které mohou potenciální zájemci najít 
pomocí internetu možné kooperační partnery ze sousední země. 
 
Pracovníci Společného sekretariátu, který sídlí v Saské rozvojové ban-
ce v Drážďanech (Sächsische Aufbaubank - Förderbank), kteří ovládají 
oba jazyky, realizovali v roce 2015 zhruba 400 jednotlivých konzultací 
na sekretariátech česko-saských euroregionů, na českých krajských 
úřadech a v klientských centrech a regionálních pobočkách Saské roz-
vojové banky. 
  
O předložených Žádostech o poskytnutí dotace rozhoduje bilaterálně  
obsazený Monitorovací výbor, který v roce 2015 schválil 11 projektů o 
 celkovém objemu cca 25 mil. EUR. To odpovídá zhruba 17  procen-
tům finančních prostředků Programu spolupráce, které jsou pro reali-
zaci projektů k dispozici. 
  
Detailní informace o stavu implementace Programu spolupráce jsou 
uvedeny v Roční prováděcí zprávě 2014 / 2015, která je k dispozici na 
 naší internetové stránce www.sn-cz2020.eu v rubrice "Informace o 
programu / Roční prováděcí zpráva". 
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