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Nový program spolupráce Sasko – Česko startuje 1. srpna!
Předkládání žádostí & Formuláře | Podpora > 15 tis.EUR
Jak informovala Saská rozvojová banka (SAB) na svých nových internetových stránkách www.sncz2020.eu s informacemi o dotační činnosti, mohou se od 1. sprna 2015 podávat žádosti o
poskytnutí podpory pro velké projekty (celková dotace nad 15 tis. EUR) v novém Programu
spolupráce „Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020“* – (zkráceně: INTERREG V A)!
Končí tak čekání na pokračování úspěšného programu Ziel 3/Cíl 3 v letech 2007-2013. Od tohoto
data mají být na těchto internetových stránkách k dispozici také potřebné formuláře.
SAB – Konzultace v Plavně
Potenciálním žadatelům nabízí SAB každý měsíc konzultační dny o modalitách žádostí a nových
možnostech podpory přímo v euroregionech.
Přístí konzultační den v euroregionu EUREGIO EGRENSIS se koná:
•
dne 11.08.2015 od 10 hod
Kundenzentrum der SAB | Außenstelle Landratsamt Vogtlandkreis
08523 Plauen | Bahnhofstraße 46-48
•
dále každé 2. úterý v měsíci
Prosíme o domluvení termínu předem!
Kontakt:
EUREGIO EGRENSIS: Kristin Gerhardt, Tel. 03741 - 128 6461
SAB: Sandy Feldmann, Tel. 0351 - 4910 4832
*Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní
spolupráce“ 2014-2020.

Žádosti do Fondu malých projektů od roku 2016 | Podpora < 15 tis. EUR
Menší projekty na podporu interkulturního dialogu bude možné opět z Fondu malých projektů
programu, a to částkou až do výše 15 tis. EUR. Sasko-durynské pracovní sdružení EUREGIO
EGRENSIS, AG Sachsen/Thüringen e. V. bude fond spravovat jako doposud a bude poskytovat
konzultace k realizaci malých projektů. Jednatelství EE může žádat o prostředky na kompletní
dotační záměr EE rovněž od 1. sprna. Dle předpokladů lze na základě informací SAB počítat se
závazným přidělením prostředků koncem roku, takže koncem roku 2015 bude možno EUREGIU
EGRENSIS předkládat žádosti o malé projekty s podporou do výše 15 tis. EUR na území EUREGIA
EGRENSIS a zahájit je od ledna 2016.
Kontakt EUREGIO EGRENSIS: Petra Klein Tel. 03741 1808758, petra.klein@euregioegrensis.de
Nová kontaktní burza pomůže při hledání partnerů
Kdo ještě hledá partnery pro spolupráci k uskutečnění svých projektových záměrů, může pro
hledání těchto partnerů využít novou kontaktní burzu. Prostřednictvím kontaktní burzy nového
programu chce být poskytovatel dotací nápomocen s hledáním německých popř. českých
kooperačních partnerů.
Bližší informace burzy SAB zde: www.ziel3-cil3.eu/de/kooperationsboerse/index.jsp
Stejně jako v předchozím období je při hledání partnerů nápomocno také jednatelství EE. Formulář
naleznete zde: http://www.euregioegrensis.de/de/partnerbrse
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