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Das Programm Interreg Sachsen – Tschechien 2021-2027 unterstützt Kooperationsprojekte, die 
zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Weiterentwicklung des gemeinsamen 
Grenzraumes beitragen. Das Programm bietet die Möglichkeit, diese Kooperationsprojekte 
innerhalb von vier Prioritäten umzusetzen.

Dem Programm Interreg Sachsen – Tschechien stehen für den Förderzeitraum 2021-2027 
142,3 Millionen Euro für die Förderung von Projekten zur Verfügung.

Program Interreg Česko – Sasko 2021–2027 podporuje kooperační projekty, které přispívají k 
hospodářskému, ekologickému a sociálnímu rozvoji společného příhraničí. Kooperační projekty je 
možné podporovat ve čtyřech oblastech (prioritách).

Rozpočet programu Interreg Česko – Sasko na projekty v dotačním období 2021–2027 je 142,3 milionů 
eur.

Interreg Sachsen – Tschechien 2021-2027 
Interreg Česko – Sasko 2021–2027
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Vogtlandkreis
Zwickau
Erzgebirgskreis
Mittelsachsen
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Bautzen
Görlitz

Dresden und/a Chemnitz

Landkreise / Okresy

Kreisfreie Städte / města 

Bezirk Liberec / Liberecký kraj
Bezirk Ústí nad Labem / Ústecký kraj
Bezirk Karlovy Vary / Karlovarský kraj

Bezirke / kraje

Wo fördert Interreg Sachsen – Tschechien? 
Kde podporuje Interreg Česko – Sasko?
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Innovation und Wettbewerbsfähigkeit Klimawandel und Nachhaltigkeit

Inovace a konkurenceschopnost

Změny klimatu a udržitelnost

Verbesserung der Einbindung von KMU in
Forschung und Innovation

Vorbeugung, Minderung und Bewältigung von
Umweltrisiken sowie Risiken, die durch
Klimawandel entstehen

Auf- und Ausbau von Netzwerkaktivitäten und
Dienstleistungen für KMU

Podpora zapojení malých a středních podniků
do výzkumu a inovací

Vytváření a rozšiřování kooperačních sítí a
služeb pro MSP

Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich
Brandschutz, Rettungswesen und Katastro-
phenschutz

Erhalt und Wiederherstellung der biologischen
Vielfalt, Entwicklung der grünen Infrastruktur
sowie Verdrängung invasiver Arten

Prevence, zmírňování a řešení dopadů
environmentálních rizik způsobených změnou
klimatu

Zintenzivnění spolupráce v oblasti požární
ochrany, zdravotnických záchranných služeb a
civilní ochrany

Zachování a obnovení biologické rozmanitosti,
rozvoj zelené infrastruktury a potlačování
invazních druhů

Was fördert Interreg Sachsen – Tschechien? 
Co podporuje Interreg Česko – Sasko?

 

PRIORITÄT 1 PRIORITÄT 2

PRIORITA 1

PRIORITA 2



Verbesserung der Zusammenarbeit von
Behörden, Gerichten, öffentlichen und
staatlichen Einrichtungen und Institutionen

Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und 
Tourismus

Zusammenarbeit und Vertrauensbildung

Vzdělávání, celoživotní vzdělávání, 
kultura a cestovní ruch 

Spolupráce a posílení vzájemné důvěry

Frühkindliche Bildung

Schulische und außerschulische Bildungs- 
 angebote

Předškolní vzdělávání 

Nabídky školního a mimoškolního vzdělávání 

Grenzübergreifende Strategien

Begegnungsprojekte (Kleinprojektefonds)

Zlepšení spolupráce orgánů veřejné správy,
soudů, veřejných a státních institucí a subjektů

Setkávací projekty (Fond malých projektů )

Berufliche Aus- und Weiterbildung, Qualifikation
von Fachkräften

Kooperation von Hochschulen und Berufs-
akademien

Odborné vzdělávání a příprava a následné 
vzdělávání, zvyšování/prohlubování kvalifikace 
odborných pracovníků

Spolupráce vysokých škol a profesních akademií

Aufwertung der gemeinsamen Tourismusregion

Zkvalitnění cestovního ruchu ve společném regionu

Přeshraniční strategie 

Bewahrung, Pflege und Vermittlung des Kulturerbes

Zachování, ochrana a zpřístupnění kulturního dědictví 
veřejnosti

PRIORITÄT 3 PRIORITÄT 4

PRIORITA 3

PRIORITA 4



142,3 Mio.

společné plánování a společná realizace (povinné) a
společné financování a / nebo společný personál

V kooperačním projektu spolupracují partneři z Česka a Německa nehledě na své sídlo. Důležitý je 
pozitivní dopad přeshraničních projektů na programové území.

Kooperační partneři společně jmenují Lead partnera, který přebírá celkovou zodpovědnost za projekt.

Kooperační projekt musí splňovat nejméně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce:

 

Gemeinsame Vorbereitung und gemeinsame Umsetzung (verpflichtend) und
Gemeinsame Finanzierung und / oder gemeinsames Personal

Im Kooperationsprojekt arbeiten Partner aus Deutschland und Tschechien unabhängig von ihrem Sitz 
zusammen. Wichtig ist, dass die grenzübergreifenden Projekte eine positive Wirkung im gemeinsamen 
Fördergebiet entfalten.

Die kooperierenden Einrichtungen benennen gemeinsam einen federführenden Partner (Lead- 
Partner). Dieser übernimmt die Gesamtverantwortung für das Projekt.

Das Kooperationsprojekt muss mindestens drei von vier Kriterien der grenzübergreifenden 
Zusammenarbeit erfüllen:

Welche Rahmenbedingungen gelten für Kooperationsprojekte?
Jaké rámcové podmínky platí pro kooperační projekty?

 



Anforderungen
Gefördert werden Kooperationsprojekte,

… die sich in eines der spezifischen Ziele und die Gesamtstrategie des Kooperationsprogramms 
    einordnen und
… einen relevanten Beitrag zur Erreichung des jeweiligen spezifischen Zieles leisten.
… die einen nachhaltigen grenzübergreifenden Mehrwert generieren und
… positive Wirkungen auf das Zusammenwachsen bzw. die Entwicklung der gemeinsamen 
    Grenzregion entfalten.
… die mit den relevanten nationalen und europarechtlichen Bestimmungen übereinstimmen.

Požadavky
Podporovány jsou kooperační projekty, které

… lze zařadit do jednoho ze specifických cílů a celkové strategie programu, 
… vhodně přispívají k dosažení příslušného specifického cíle,
… vytváří udržitelnou přeshraniční přidanou hodnotu,
… pozitivně působí na rozvoj a vývoj společného příhraničního regionu a
… jsou v souladu s relevantními národními a evropskými právními předpisy.

Art und Höhe der Förderung
Die Projektförderung erfolgt als Zuschuss nach dem Erstattungsprinzip. Die Gesamtkosten für 
das Projekt müssen mehr als 30.000 Euro betragen. Der Fördersatz liegt bei 80 Prozent.
Projekte mit Gesamtkosten unter 30.000 Euro können im Rahmen des Kleinprojektefonds 
beantragt werden.
 

Druh a výše dotace
Dotace se vyplácí až po zkontrolování vynaložených nákladů. Celkové náklady
projektu musí být vyšší než 30 000 eur. Dotační sazba je 80 %.
O dotaci projektů s celkovými náklady pod 30 000 eur lze zažádat v rámci
 Fondu malých projektů.

Fördersatz maximal
Maximální dotační sazba  



www.sn-cz2027.eu

Wir unterstützen und begleiten Sie auf Ihrem Weg von der 
Projektidee zum Kooperationsprojekt! Weitere Informationen 

finden Sie auf
 
 

Wir freuen uns auf Ihre Projektideen!

Rádi Vám pomůžeme na cestě od projektového nápadu až 
ke kooperačnímu projektu! Další informace naleznete na

 
 

Těšíme se na Vaše projektové nápady!
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