
 

Iniciativa Společenství Interreg III A Česká republika – Svobodný stát Sasko      
2000 - 2006: krátká informace 

 

Evropská unie podpořila od roku 2000 v rámci Iniciativy Společenství Interreg III A sou-

sedskou spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko částkou ve výši  

180 mil. €. Po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 byla tato částka ještě 

navýšena. Z prostředků poskytnutých z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) se 

financují konkrétní přeshraniční projekty z různých oblastí života. Od počátku česko-saského 

programu Interreg III A tak bylo evropskými prostředky podpořeno spektrum projektů, které 

sahají od hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, přes životní prostředí a rozvoj venkova 

po vzdělávání, spolupráci, sociokulturu nebo bezpečnost. 

Projekty byly zpravidla spolufinancovány z národních veřejných zdrojů.   

Nadřazeným cílem programu je zlepšení konkurenceschopnosti a kvality života v česko-

saském pohraničí. Informace k programu naleznete na stránce www.interreg3a.info. 

 

rozpočtové prostředky programu Interreg III A 2000 – 2006 

- celkový rozpočet:    253,9 mil. € 

z toho prostředky EU:    190,4 mil. € 

- Svobodný stát Sasko   240,7 mil. € 

z toho prostředky EU:    180,5 mil. € 

- Česká republika (2004 – 2006):               13,2 mil. € 

z toho prostředky EU:         9,9 mil. € 

V letech 2000 -2004 bylo v České republice navíc využito 40 mil. € (prostředky EU) z pro-

gramu Phare CBC. 

 

Čeho bylo dosaženo? – Bilance 
 

Do konce roku 2006 bylo česko-saským rozhodovacím grémiem, Řídícím výborem, schvále-

no více jak 1.700 různých přeshraničních projektů, z toho cca 800 malých projektů. Ačkoli již 

bylo ukončeno období schvalování projektů v rámci programu Iniciativy Společenství Česká 

republika –Svobodný stát Sasko, budou se projekty, které byly Řídícím výborem doporučeny 

teprve na konci roku 2006, realizovat až do poloviny roku 2008.  

 

 

http://www.interreg3a.info/


priorita a opatření celkový počet projektů 

G Rozvoj hospodářství 99 

G 1 Hospodářský rozvoj 36 

G 2 Cestovní ruch 63 

H Infrastruktura 66 

H 1 Dopravní infrastruktura 46 

H 2 Ostatní infrastruktura 20 

I Rozvoj území a životního prostředí 564 

I 1 Životní prostředí 450 

I 2Rozvoj venkova 114 

J Lidské zdroje a sítě 987 

J 1 Vzdělání a kvalifikace 62 

J 2 Sociokulturní rozvoj 44 

J 3 Spolupráce 803 

J 4 Bezpečnost 78 

Y Akce Společenství pro pohraničí 8 

program Interreg III A - celkem 1.724 
 

 

V rámci česko-saského programu Interreg III A byla podpořena řada projektů, které svými 

kvalitními koncepty zintenzivňují přeshraniční spolupráci: např. vytváření podnikatelských 

sítí, podpora regionální spolupráce ve veřejné dopravě, rozšíření společného zpracování 

odpadních vod, ale i důležité projekty na podporu spolupráce škol. Mnoho projektů se 

zaměřuje na zlepšení všeobecných rámcových podmínek přeshraniční spolupráce, jako 

např. česko-saská poradenská centra a kooperační platformy. Přeshraniční spolupráci proh-

lubují a rozšiřují i studie a analýzy.  



 

Co bude dále? Představení Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013  

 

Integrační proces započatý v rámci Iniciativy Interreg III A bude pokračovat v dotačním ob-

dobí 2007 až 2013 jako Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 

republikou a Svobodným státem Sasko. Pod vedením Řídícího orgánu při Saském státním 

ministerstvu hospodářství a práce již dlouhou dobu probíhají na plné obrátky organizační a 

obsahové přípravy nového programu. Programový dokument, který stanovuje základní 

rámcové podmínky programu, byl dne 28.03.2007 předán  Evropské komisi ke schválení.  

 

přehled strukturální politiky EU 2007 – 2013 

V porovnání s minulým dotačním obdobím vykazuje strukturální politika EU pro léta 2007 – 

2013 výrazné strategické změny. V rámci EU byly definovány následující nové hlavní směry, 

resp. cíle:  

 Konvergence → Cíl 1 

 Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost → Cíl 2 

 Evropská územní spolupráce → Cíl 3  
 

Iniciativa Společenství Interreg III A se svými třemi větvemi již v této podobě nebude existo-

vat. Cíl 3 "Evropská územní spolupráce" zahrnuje jak přeshraniční spolupráci, tak nadná-

rodní spolupráci a meziregionální spolupráci mezi městy a regiony s cílem vytvářet společné 

sítě a vyměňovat si zkušenosti.  

 

V rámci česko-saského Programu Cíle 3 budou podporovány přeshraniční projekty, které 

přispějí k rozvoji rámcových společenských podmínek, hospodářství, cestovního ruchu a ke 

zlepšení ochrany přírody a životního prostředí.  

V tomto dotačním období se kladou větší požadavky na kvalitu spolupráce českých a 

saských subjektů. S cílem dosáhnout vyšší úrovně spolupráce budou muset být projekty 

společně plánovány, realizovány, financovány, resp. uskutečňovány společným personálem. 

Podle požadavků Evropské komise je potřeba splnit alespoň dvě z uvedených kritérií.  

 

Společný technický sekretariát (JTS) při Saské rozvojové bance –dotační bance- (SAB) po-

nese i v dotačním období 2007 – 2013 zodpovědnost za konzultace k projektům a za práci s 

věřejností. Zájemci se mohou na dvojjazyčné internetové stránce JTS www.ziel3-cil3.eu in-

formovat o obsahu programu, o podmínkách získání dotace a i o možnostech konzultací.  

http://www.ziel3-cil3.eu/

