
Na dobré sousedství! - Program Cíl 3 Česká republika - Sasko zahajuje 
poskytování dotací na přeshraniční projekty  
 
 
Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a 
Svobodným státem Sasko 2007- 2013 dnes spouští systém pro podávání žádostí. 
 
„V rámci tohoto binacionálního programu Evropské unie lze nyní podávat žádosti na 
invenční přeshraniční projekty podporující soudržnost regionů po obou stranách 
hranice“, uvedli saský státní ministr hospodářství a práce Thomas Jurk a český 
ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek. Pod heslem „Ahoj sousede. Hallo Nachbar.“ 
podporuje program Cíl 3/Ziel 3 hospodářskou a sociální spolupráci a dobré 
partnerské vztahy mezi Českou republikou a Saskem.  
 
Na webové stránce https://bfit.ziel3-cil3.eu je ode dneška k dispozici formulář žádosti 
o finanční podporu přeshraničních projektů z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
(ERDF).  
 
Zájemci mohou projektovou žádost zpracovat online a odeslat na Společný technický 
sekretariát (JTS) při Saské rozvojové bance - dotační bance (SAB). Čeští a němečtí 
spolupracovníci JTS zpracují a posoudí, ve spolupráci s národními experty na české 
a saské straně, podané projekty po obsahové a odborné stránce. O tom, které 
projekty splňují kritéria Evropské unie pro poskytnutí dotace a které nakonec získají 
finanční podporu, rozhoduje binacionálně obsazený Monitorovací výbor. Očekává se, 
že ještě v tomto roce proběhne zasedání tohoto binacionálního grémia, na kterém 
bude rozhodnuto o prvních projektech.   
 
Na přeshraniční projekty v dotačním území podél česko-saské hranice je až do roku 
2013 vyhrazeno na cca 200 milionů EUR. Program Cíle 3 umožňuje poskytnout 
podporu na široké spektrum projektů z nejrůznějších oblastí života v pohraničí, které 
sahají od infrastruktury přes hospodářskou spolupráci až po kulturu, životní prostředí 
a bezpečnost.  
 
V porovnání s dosavadním programem Interreg III A 2000 - 2006 se nyní kladou 
vyšší požadavky na spolupráci projektových partnerů: do budoucna získají dotaci 
pouze projekty na kterých se aktivně podílejí partneři z obou stran hranice - společně 
svůj projekt plánují, financují, realizují a využívají pro něj společný personál. Projekt 
musí splnit minimálně dvě z těchto čtyř kritérií, aby mohl být podpořen. Jeden 
z kooperačních partnerů, tzv. lead partner, navíc převezme odpovědnost za realizaci 
společného projektu.  
 
Deklarovaným cílem Evropské unie je podpořit vyvážený hospodářský, sociální a 
ekologický rozvoj česko-saského dotačního území, a tím posílit soudržnost v regionu. 
Oba ministři velice přivítali, že spolupráce mezi oběma zeměmi tímto dosáhla nové 
kvality.  
 
 
 
 
 
 

https://bfit.ziel3-cil3.eu/


Kontakt: 
 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit 
(Saské státní ministerstvo hospodářství a práce) 
Referat 36 
Verwaltungsbehörde des EU-Programms „Grenzübergreifende Zusammenarbeit“ 
(Řídící orgán programu EU „Přeshraniční spolupráce“) 
 
Wilhelm-Buck-Straße 2 
D-01097 Dresden (Drážďany) 
 
Tel.: +49-(0)351-564 8363 
Fax: +49-(0)351-564 8306 
 
 
Sächsische Aufbaubank – Förderbank 
(Saská rozvojová banka – dotační banka) 
Gemeinsames Technisches Sekretariat 
(Společný technický sekretariát) 
 
Pirnaische Straße 9 
D-01054 Dresden (Drážďany) 
 
Tel.: +49-(0)351-4910 3950 
Fax: +49-(0)351-4910 3970 
 
 
E-mail: 
kontakt@ziel3-cil.eu  
 
 
Website: 
www.ziel3-cil3.eu  
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