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Příloha k Roční prováděcí zprávě 2014 /2015
INFORMACE PRO VEŘEJNOST

Gemeinsames Sekretariat
Společný sekretariát

Program Spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 byl oficiálně zahájen 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.
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01069 Dresden
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Dresden, 31. März 2016
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Informace o Programu spolupráce, právním rámci a všech termínech
jsou od října 2014 zveřejněny na dvoujazyčných internetových stránkách na adrese www.sn-cz2020.eu. Navíc je na těchto stránkách nabízena 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 bance 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 rozvojové 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 procentům finančních prostředků Programu spolupráce, které jsou pro realizaci 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".

Sächsische Aufbaubank –
Förderbank – Sitz:
Pirnaische Straße 9
01069 Dresden
Saská rozvojová banka –
dotační banka – sídlo:
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
Vorstand:
Stefan Weber (Vorsitzender)
Ronald Kothe
Andre Koberg (stellv. Mitglied)
představenstvo:
Stefan Weber (předseda)
Ronald Kothe
Andre Koberg (zastupující člen)
SWIFT/BIC: SABDDE81XXX
Gläubiger-ID:
E42ZZZ00000034715
kód příjemce inkasa:
DE42ZZZ00000034715
Amtsgericht Dresden:
HRA 5353
USt-ID: DE179593934
obvodní soud Drážďany:
obchodní rejstřík – oddělení A 5353
DIČ: DE179593934
Web: www.sab.sachsen.de

