Tisková zpráva
EU schválila Program Interreg Česko – Sasko
152 milionů EUR na podporu přeshraniční spolupráce
Příjemná zpráva pro česko-saské příhraničí:
Evropská komise dnes (28. července 2022) schválila Program Interreg pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na programové období
2021–2027.
Tím je položen základ pro pokračování rozvoje, který započal vstupem České republiky
do Evropské unie v roce 2004 – tedy vybudování a soustavné prohlubování přeshraniční
spolupráce mezi oběma sousedy, hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí a odstraňování překážek pro vzájemné setkávání lidí na obou stranách hranice jakož i pro jejich
spolupráci v různých oblastech a na různých úrovních. Barbara Meyerová, státní tajemnice
Saského státního ministerstva pro místní rozvoj, je potěšena: "Díky schválení Programu můžeme společně s českými partnery pokračovat v úspěšné práci posledních let a umožnit tak
příhraničním regionům další společný růst."
"Důležitost bezproblémové spolupráce mezi státními a místními orgány nám v současné době ukazuje společný boj proti ničivému lesnímu požáru ve dvou národních parcích ČeskoSaského Švýcarska," řekla státní tajemnice. Proto je jedna z priorit financování programu
věnována změně klimatu a udržitelnosti. To mimo jiné zahrnuje přizpůsobení se změně klimatu a prevenci katastrof. Dalšími prioritami jsou inovace a konkurenceschopnost malých
a středních podniků, vzdělávání a celoživotní vzdělávání, kultura a udržitelný cestovní ruch,
zlepšení účinnosti orgánů veřejné správy podporou jejich spolupráce a posílení vzájemné
důvěry prostřednictvím setkávání a spolupráce mezi občany obou zemí.
Stejně jako v předchozích programech musí být financované projekty společně vypracovány
a realizovány kooperačními partnery ze Saska a České republiky. Žadateli mohou být například sdružení a obce, ale také podniky, univerzity nebo orgány veřejné správy. Projektové
žádosti bude možné podávat u Saské rozvojové banky pravděpodobně od ledna 2023.
Na saské straně se programové území rozkládá na území okresů Vogtlandkreis (Fojtsko),
Zwickau (Cvikov), Erzgebirgskreis (Krušnohoří), Mittelsachsen (Střední Sasko), Sächsische
Schweiz – Osterzgebirge (Saské Švýcarsko – Východní Krušnohoří), Bautzen (Budyšín) a
Görlitz (Zhořelec), jakož i na území samostatných měst Drážďany a Chemnitz. Na české
straně patří do programové oblasti okresy Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj.
Evropská unie poskytne na program přibližně 152,4 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Souvislosti:
V programovém období 2014–2020 bylo z Programu spolupráce schváleno 162 projektů
o celkovém objemu více než 149 milionů eur. To znamená, že bylo dosaženo plného navázání finančních prostředků. Řídící orgán programu sídlí na Státním saském ministerstvu
pro místní rozvoj.
https://www.sn-cz2020.eu

