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1. Všeobecně
dotační oblast

příjemce

přeshraniční
projekty

předměty podpory

Užitek pro obě země

2. Podmínky pro poskytnutí dotace

 Přeshraniční hledisko
společné plánování

společná realizace
společný personál

společné financování projektu
Kooperační partneři (minimálně 1 z Česka a jeden ze

Saska) musí splnit minimálně dvě z těchto kritérií

2. Podmínky pro poskytnutí dotace
 Aplikace principu lead partnera
Kooperační partneři si zvolí lead partnera:
 přebírá celkovou zodpovědnost za organizační, obsahové
a finanční řízení projektu
 podává žádost
 uzavírá Smlouvu o spolupráci se všemi partnery
 obdrží Smlouvu o poskytnutí dotace
 podává Žádost o platbu

2. Podmínky pro poskytnutí dotace
 Druh dotace
 podílové financování jako nevratná dotace podle
principu náhrady
 požadovaný příspěvek vyšší než 22.500 €; je-li nižší,
žádost v rámci Fondu malých projektů / Euroregiony
 výdaje projektu musejí být v přiměřeném vztahu k
finančnímu vybavení programu a přeshraničnímu
dopadu
 způsobilost výdajů dle Nařízení (ES) č. 1828/2006 a
Realizačního dokumentu

2. Podmínky pro poskytnutí dotace
 Výše dotace
 dotační sazba v zásadě maximálně 85% způsobilých
výdajů z ERDF
 vlastní podíl představuje v zásadě minimálně 10% ze
způsobilých výdajů

 odlišná ustanovení pro německé a české kooperační
partnery
 pokud zakládá projekt veřejnou podporu, sníží se
dotační sazba

2. Podmínky pro poskytnutí dotace

 Příjemci dotace musejí mít
sídlo v Německu a v České republice
prokázat působnost projektu v česko-saském
dotačním území
být vhodní žadatelé (právní formy jsou definovány
v Realizačním dokumentu)
MSP může být příjemcem dotace pouze v Sasku

3. Předměty podpory
Prioritní osa 1

Prioritní osa 2

Prioritní osa 3

Rozvoj rámcových
společenských
podmínek v dotačním
území

Rozvoj hospodářství a
cestovního ruchu

Zlepšení situace
přírody a životního
prostředí

Prioritní osy
1. Kooperativní zlepšení a rozvoj
a výstavba otřebné infrastruktury
a spolupráce v oblasti
regionálního plánování a rozvoje
2. Kooperace v oblasti lidských
zdrojů, sociokulturního rozvoje a
partnerské spolupráce

3. Kooperace v oblasti
bezpečnosti, záchranných služeb,
ochraně před katastrofami a
protipožární ochraně

1. Hospodářská kooperace a
rozvoj přeshraničních
hospodářských struktur

1. Ochrana klimatu, lesa a
přírody, péče o krajinu a
odpadové hospodářství

2. Kooperace a rozvoj
přeshraničních struktur v
cestovním ruchu

2.Protipovodňová ochrana, vodní
hospodářství a vodní stavby

4. Společný fond malých projektů

5. Opatření na odstranění škod
způsobených povodněmi v srpnu
2010 a podpora preventivních opatř.
souvisejících s povodněmi

Oblasti podpory

Aktivity

3. Předměty podpory
Prio 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v

dotačním území
Obl.pod.5: Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v
srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s
povodněmi
(část 1)
 Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí
na důležité přeshraniční dopravní osy:
 rekonstrukce přístupových komunikací (např. silnic, mostů a s nimi
spojených cest pro pěší a cyklostezek) k hraničním přechodům
 rekonstrukce důležitých silničních přivaděčů k přeshraničním
dopravním osám

Přechodně do 31.12.2011

3. Předměty podpory
Prio 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v

dotačním území
Obl.pod.5: Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v
srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s
povodněmi
(část 2)
 Přeshraniční opatření v oblasti záchranných služeb, ochrany před
katastrofami a protipožární ochrany:
 potřebné investice do stavebních opatření a opravy resp.opětného pořízení
vozidel vybavených speciální technikou, zařízení, výstroje a výzbroje
odpovídající přiměřeným standardům, pokud jsou tyto investice v
bezprostřední souvislosti s povodněmi a slouží ke zlepšení přeshraniční
spolupráce, resp. mají za cíl vytvoření kapacit potřebných pro zajištění
bezpečnosti v dotačním území zasaženém povodněmi

Přechodně do 31.12.2011

3. Předměty podpory
Prio 1: Rozvoj rámcových společenských podmínek v

dotačním území
Obl.pod.5: Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v
srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s
povodněmi
(část 3)
 Protipovodňová ochrana a přeshraniční krizové řízení:
 koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany

 optimalizace přeshraničního krizového řízení při odvracení nebezpečí,
které nespadá do kompetence policejních složek

Přechodně do 31.12.2011

3. Předměty podpory
Prio 3: Zlepšení situace přírody a životního prostředí
 Protipovodňová ochrana, vodní hospodářství a vodní stavby

 koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové
ochrany; opatření ke zlepšení retence na plochách (včetně rozšiřování
lesa a změny druhové skladby lesních porostů) v oblastech vzniku
povodní; výzkumné a modelové záměry v oblasti ochrany proti
povodním
 Výměna informací a zkušeností
 Práce s veřejností ke zvýšení uvědomění si problémů

4. Aktuální stav programu
Schválené projekty zveřejněny v
 Seznamu příjemců na
http://www.ziel3-cil3.eu/cs/beguenstigte/index.html a také

 na internetových prezentacích příjemců dotace
 schváleno 125 projektů
 zaměření projektů velice různorodé (infrastruktura,
bezpečnost, hospodářství, cestovní ruch, vzdělávání, kultura,
životní prostředí, atd.)

 z celkově 195 Mio. € ERDF již navázáno
119,5 mil. €

4. Aktuální stav programu
 Prioritní osa 1
 celkově stupeň navázání prostředků vysoký
 šance pro vzdělávací projekty
 pro příjem žádostí uzavřena oblast regionálních a
místních komunikací a oblast záchranných služeb, ochrany
před katastrofami, protipožární ochrany a bezpečnosti (s
výjimkou opatření na opravy z důvodu srpnových povodní)
 přechodně zařazeny protipovodňové aktivity do konce roku
2011 za předpokladu schválení EK
 při obnově je třeba minimalizovat nebezpečí opakovaného
vzniku škody
 výlučně projekty v zasaženém území

4. Aktuální stav programu
 Prioritní osa 2
 nenavázáno ca. 30 mil. € (v tom předložené projekty za
ca.10 mil. €)
 šance zejména v oblasti cestovního ruchu

 Prioritní osa 3
 nenavázáno ca. 20 Mio. € (v tom předložené projekty za
ca. 8 mil. €)
 mimo jiné i v protipovodňová opatření

5. Souhrn a kontakty
Faktory úspěchu všeobecně
 přeshraniční působení projektu s jasně definovaným
užitkem pro partnery z obou stran hranice
 důvěryhodná spolupráce s minimálně jedním
partnerem z druhé země
 reálná disponibilita zdrojů jednotlivých partnerů
 splnění podmínek k získání dotace v programu
(dotační oblast, předměty, atd.)
 vyvážené plánování (zejména aktivit jednotlivých
partnerů, harmonogramu, nákladů, podílu
financování)

5. Souhrn a kontakt
 Adresa:

Sächsische Aufbaubank – Förderbank Gemeinsames Technisches Sekretariat
Blasewitzer Straße 82
Dresden

 Telefon:

0049 (0)351 4910 – 5556

 Fax:

0049 (0)351 4910 – 5570

 Homepage:

ww.ziel3-cil3.eu

 E-mail:

kontakt@ziel3-cil3.eu
jmeno.prijmeni@sab.sachsen.de

