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Příloha k Výroční zprávě o provádění Programu 2019 
 
INFORMACE PRO OBČANY  

V Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou re-
publikou a Svobodným státem Sasko 2014 - 2020 je na realizaci 
projektů celkem k dispozici 148.489.043,00 Euro dotačních pro-
středků EU. 

Od začátku provádění programu bylo Monitorovacím výborem 
schváleno 137 projektů o celkovém objemu téměř 147,00 mil. EUR. 
Aktuálně tak bylo navázáno více než 99,5 % disponibilních pro-
středků EU. Do konce roku 2019 bylo nositelům projektů vyplaceno 
zhruba 87,3 milionů EUR z prostředků EU.  

Pro tematickou oblast vzdělávání a spolupráce ve veřejné sféře se 
hledají další projekty.  

Pracovníci Společného sekretariátu se sídlem v Saské rozvojové 
bance (Sächsische Aufbaubank – Förderbank, SAB) a českých 
krajských úřadů Libereckého, Ústeckého a Karlovarského kraje 
Vám rádi poskytnou další informace.  

V roce 2019 se v rámci výroční akce konaly na česko-polsko-
německém trojzemí dvoudenní společná oslavy patnáctého výročí 
vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. O výsledcích 
spolupráce mezi sousedy se mohlo přesvědčit zhruba 3 000 ná-
vštěvníků ze všech tří zemí.  

I v letošním roce byl externím hodnotitelem posuzován dopad 
a účinnost Programu spolupráce. Pozitivním dílčím výsledkem je mj. 
zjištění, že se díky společným aktivitám zvýšila intenzita spolupráce 
kooperačních partnerů.  

Výsledky již ukončeného hodnocení, detailní výklad k závěrům 
a doporučením stejně jako úplné znění Výroční zprávy o provádění 
Programu 2019 jsou k nahlédnutí na našich internetových stránkách 
www.sn-cz2020.eu. Na stránkách najdete kromě toho i prezentaci 
projektů, které byly v rámci Programu spolupráce úspěšně realizo-
vány. Najdete zde i informace o řízení, oblastech podpor a právním 
rámci a také přehled aktuálních termínů. Navíc na stránkách zveřej-
ňujeme i přehled zajímavých akcí, konaných v rámci schválených 
projektů, a seznam podpořených projektů.  

 


