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Příloha k Roční prováděcí zprávě 2017
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 148.489.043,00 EUR.
Informace o Programu, o jeho postupech, předmětech podpory,
právním rámci, všech termínech a o zajímavých akcích, které jsou
realizovány v rámci schválených projektů, jsou zveřejněny na dvoujazyčné internetové stránce www.sn-cz2020.eu. Na této stránce je
rovněž zveřejněn seznam již schválených projektů.
Dvojjazyční pracovníci Společného sekretariátu se sídlem v Saské
rozvojové bance (SAB) poskytli v roce 2017 za podpory Krajských
úřadů Karlovy Vary, Ústí nad Labem a Liberec řadu individuálních
konzultací. Kromě toho se v roce 2017 uskutečnila výroční konference, zahajovací semináře pro příjemce a workshopy pro kooperační partnery na obou stranách hranice na téma vyúčtování projektů a podávání zpráv.
O předložených Žádostech o poskytnutí dotace rozhoduje českoněmecký Monitorovací výbor. V roce 2017 schválil 36 projektů
s dotací z Evropské unie ve výši více než 33 mil. EUR. Od zahájení
programu již bylo Monitorovacím výborem schváleno 117 projektů
s příspěvkem ve výši cca 142 mil. EUR. To odpovídá zhruba 95
procentům prostředků z EU určených pro realizaci projektů v rámci
Programu spolupráce. Nadále jsou však přijímány žádosti o podporu v oblasti vzdělávání a spolupráce ve veřejném sektoru.
V rámci průběžné evaluace Programu, která započala v roce 2017,
jsou hodnoceny výsledky dotovaných opatření a dokumentovány
změny v příhraničních regionech, které nastaly realizací Programu
spolupráce.
Detailní Roční zprávu o provádění Programu za rok 2017 naleznete
na internetové adrese www.sn-cz2020.eu.
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