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STRATEGIE EU PRO PODUNAJÍ
viditelná spolupráce
1

„Několik inicia�v a projektů vytvořených v rámci EUSDR má zásadní dopad na poli�ky – nebo
vychází ze sektorálních poli�k a implementuje je, včetně kri�ckých poli�k EU např. v oblas�
přepravy, energie a ekologie. Spojení mezi projekty a poli�kami je extrémně důležité, protože
poli�ky vyžadují příjem konkrétních projektových výsledků, přičemž obratem nastavují
podmínky pro úspěšné projekty a společné inicia�vy. Zmínit lze několik příkladů.“

Výňatek z PRACOVNÍHO DOKUMENTU KOMISE (doprovázející dokument) Zpráva Komise pro Evropský
parlament, Radu a Evropskou ekonomickou a sociální komisi a Komisi pro regiony týkající se implementace
makroregionálních strategií EU (2019)
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EUSDR: Makrostrategie pro rozvoj
a ochranu Podunají
Strategie EU pro Podunají (EUSDR) byla navržena proto, aby řešila
společné problémy, kterým čelí státy EU a tře� státy ve stejné
geografické oblas�, přičemž posílená spolupráce zajišťuje dosažení
ekonomické, sociální a teritoriální soudržnos�. Řešené problémy
nelze řídit výhradně na národní úrovni, protože jejich povaha je
mezinárodní a strategická. Strategie vytváří synergie a posiluje
spolupráci a propojování všech zainteresovaných stran s cílem
efek�vněji využívat existující zdroje.
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EUSDR spojuje devět členských států EU (Rakousko, Bulharsko,
Chorvatsko, Česko, Německo, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a
Slovinsko) a pě� zemí mimo EU (Bosna a Hercegovina, Moldavsko,
Černá Hora, Srbsko a Ukrajina) a je domovem pro zhruba 115 milionů
lidí.

Kultura a
turismus

Udržitelná
energie

Spojování
regionu
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Mobilita a
mul�modalita

Strategie pokrývá čtyři hlavní téma�cká pole: propojenost, ochranu
přírody, budování prosperity a bezpečnost, které se odrážejí v
téma�ckých prioritách společně koordinovaných určenými
ins�tucemi v zemích EUSDR, tzv. oblastními koordinátory priorit.

Kvalita vody Ekologická rizika

Ochrana
přírody

Biodiverzita,
krajina, kvalita
vzduchu a
půdy

Znalostní
společnost

Konkurenceschopnost

Budování
prosperity

Lidé a
schopnos�

Ins�tucionální kapacita
a kooperace

Bezpečnost

Posilování
regionu
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Danube Strategy Point – sekretariát pro Podunají

EUSDR se projevila jako úspěšný způsob zlepšování
integrace a koherentního rozvoje Podunají.
Danube Strategy Point (DSP) je podpůrným orgánem
pro všechny zainteresované strany zahrnuté do
strategie. Podporuje spolupráci mezi zainteresovanými
stranami a ostatními aktéry (financující organizace,
občanská společnost, místní/regionální/státní orgány),
zajišťuje viditelnost strategie pro maximální počet lidí a
dokumentuje její přidanou hodnotu pro státy a lidi.

(NC),
oblastními koordinátory priorit (PAC),
prezidentstvím EUSDR a Evropskou komisí – s�muluje
proces hodnocení a sledování EUSDR, podporuje
implementaci strategie a poskytuje prostředky pro
budování kapacity zainteresovaných stran.
Od podzimu 2018 funguje DSP jako společný projekt
Rakouska a Rumunska (kanceláře jsou ve Vídni a Bukureš�),
který je financován z Programu nadnárodní spolupráce
Interreg Danube (DTP).

DSP – v těsné spolupráci s národními koordinátory
Další detaily:
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PROPOJENÍ REGIONU
chytré a udržitelné
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EUSDR se soustředí na celkovou propojitelnost regionu, přičemž cílí na udržitelný, inkluzivní a chytrý růst
skrze opatření v oblas� přepravy, energie, kultury a turismu.
Společné snahy zemí Podunají vedly ke značnému pokroku v oblas� koordinace prací na infrastruktuře,
provozu přepravních a energe�ckých systémů, výměny nejlepších postupů v oblas� čisté energie a
podporování kultury a turismu. Účinné koordinované plánování, financování a implementace opatření
přispívají k dosahování důležitých kroků k překonání hlavních překážek v regionu.
Následující část uvádí projekty a inicia�vy týkající se propojenos�, které řeší tyto problémy a jejichž
výsledky přispívají k udržitelnému a efek�vnímu zlepšení propojenos� regionu.
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Mobilita a mul�modalita
na vnitrozemských vodních
cestách
Ve snaze plnit ambiciózní cíle se Prioritní oblast 1A – Mobilita
vodních cest koncentrovala na zvýšení nákladní přepravy po
řece, zlepšení splavnos�, s ohledem na specifické vlastnos�
každé čás� Dunaje a jeho splavných přítoků, a zavedení
efek�vního řízení infrastruktury vodních cest.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Prioritní oblast 1A se zaměřuje na:

K řešení všech těchto problémů Prioritní oblast 1A
mobilizuje a spojuje relevantní zainteresované osoby,
monitoruje důležité vývoje v poli�ce, vytváří
doporučení a podporuje vývoj projektů.
Prioritní oblast 1A těsně spolupracuje s Prioritní oblas�
11 – Bezpečnost, a to za účelem snižovat
administra�vní bariéry ve splavnos� Dunaje, a také s
Prioritní oblas� 6 – Biodiverzita, krajina a kvalita
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•

rozvoj efek�vních mul�modálních terminálů v říčních
přístavech podél Dunaje a jeho splavných přítoků pro
připojení vnitrozemských vodních cest k železniční a
silniční přepravě,

•

implementace harmonizovaných říčních informačních
služeb (RIS) pro usnadnění mezinárodní výměny
důležitých dat,

•

řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků v oblas�
vnitrozemské plavby,

•

harmonizace vzdělávacích
vnitrozemské plavby.

standardů

v

oblas�

vzduchu a půdy, tak aby byly splněny cíle „Společného
prohlášení o vnitrozemské plavbě a ekologické
udržitelnos� v povodní Dunaje“ a s Prioritní oblas� 1B
za účelem lepšího propojení přístavů s jejich
vnitrozemím.

Další detaily:
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Daphne: Síť dunajských přístavů

Přeprava po vodních cestách Dunaje vyžaduje
moderní
infrastrukturu
vedoucí
ke
konkurenceschopnější a nízkouhlíkové ekonomice v
regionu. Přestože podél Dunaje funguje 70 přístavů,
pouze několik z nich vykazuje úroveň infrastruktury,
vybavení a technologií, které poskytují vysoce
kvalitní přepravní a logis�cké služby se sníženým
nega�vním dopadem na životní prostředí.
Klíčovými překážkami jsou špatná infrastruktura
spojující přístavy s ostatními hlavními způsoby
přepravy (železnice a silnice) a zastaralá infra- a
superstruktura přístavů, zastaralé vybavení a
nedostatečná údržba vodních cest. Všechny
strukturální a byrokra�cké nedostatky mají za
výsledek malé objemy nákladů a sníženou kvalitu
služeb. Různá legisla�va platná v regionu vede k
vysoké diverzitě vlastnictví a administra�vních

modelů, kvůli čemuž jsou privátní inves�ce a
poskytování vysoce kvalitních služeb vzácné a
ob�žné.
DAPhNE – Síť dunajských přístavů je prvním
projektem, který se zaměřuje na zlepšování výkonu
dunajských přístavů s cílem proměnit je na rušná
ekonomická centra. Analyzuje témata, jako jsou
legisla�va a financování přístavů, řízení a správa
přístavů, rozvoj a strategie přístavů, ale také tvorba
sítě přístavů.
Za účelem eliminovat rozdíly a zajis�t využi� plného
potenciálu dunajských přístavů jako uzlů pro
nejmodernější a efek�vní logis�ku a center pro
regionální rozvoj, DAPhNE navrhlo integrovaný
přístup a iden�fikovalo harmonizovaná řešení.
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Hlavním cílem bylo zajis�t doporučení pro právní
ustanovení, která umožní implementaci infra- a
superstruktury přístavů a pomůže přístavům využít
naplno
potenciálu
jakožto
ekologických
mul�modálních uzlů. Jedna z inova�vních funkcí se
odkazuje na ekologická zlepšení dunajských
přístavů a přípravu budoucí „poli�ky zelených
přístavů“.
Pilotní zavedení IT komunitního systému přístavu
bylo vytvořeno a implementováno ve třech
dunajských přístavech (Enns - Rakousko, Bra�slava Slovensko a Novi Sad a Smederevo – Srbsko). Tento

inova�vní systém op�malizuje procesy přístavu a
logis�ky skrze jednotné zadávání dat, čímž se
propojí přepravní a logis�cké řetězce. Umožňuje
inteligentní a bezpečnou výměnu informací mezi
členy přístavní komunity.
Byla vytvořena nadnárodní strategie pro rozvoj
dunajských přístavů, která je podporována akčním
plánem pro přechodný proces v celém regionu.
Vytvořením sítě dunajských přístavů, která je
otevřená všem aktérům v regionu, se nabízí nové
příležitos� pro individuální tvorbu řešení
společných problémů.
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Financováno z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG Danube
Partneři z Rakouska, Rumunska, Chorvatska, Maďarska, Bulharska, Slovenska, Srbska, Moldavska a Ukrajiny

Další detaily:
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Regionální přeprava po
železnici, silnici a vzduchem
Vývoj přepravní infrastruktury je klíčový pro
posílení ekonomického růstu v Podunají. Prioritní
oblast 1B – Železnice – Silnice – Vzduch se zabývá
mobilitou a mul�modalitou v železniční, silniční a
letecké přepravě a podporuje lepší a chytřejší
spojení s ohledem na ochranu životního prostředí a
efek�vnost.
Infrastruktura mobility v Podunají bude zlepšena
implementací tzv. TEN-T prioritních projektů,
železničních koridorů a inves�c do regionální
letecké propojenos�.
Byly provedeny akce s cílem:
• zlepšit spolupráci mezi leteckými organizacemi,
• zajis�t zlepšení udržitelných metropolitních
přepravních systémů,
• zlepšit regionální
infrastrukturu,

a

místní

přeshraniční
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• zajis�t přístup do venkovských oblas�,
• dále rozvíjet mul�modální uzlové plánování,
• vylepšit inteligentní dopravní systémy využi�m
ekologicky přátelských technologií, zejména v
městských oblastech.

Další detaily:
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Chytrá řešení pro nízkouhlíkové poli�ky mobility v
evropských městech

Makrostrategie potvrzují svou platnost v plánování
a implementaci přeshraničních projektů. Městské
znečištění má dopad i za hranicemi států.
Zlepšování podmínek pro městskou přepravu je
jedním z problémů, se kterými se musí evropská
města potýkat. I přes již platná restrik�vní pravidla
pro městskou přepravu, zejména v centrech měst,
je zde stále akutní potřeba hledat nová funkční
řešení pro městské oblas�.
SOLEZ (solu�ons for low emission zones) navrhuje
inova�vní přístup: v osmi městech byl podpořen
dialog mezi místní samosprávou, obyvateli, turisty a
soukromými přepravci s cílem iden�fikovat a
rozvíjet opatření pro nízkouhlíkovou mobilitu chytré služby a produkty - zlepšující kvalitu městské
16

přepravy. Zvýšením povědomí o běžných
problémech městské mobility SOLEZ vytvořil
základy pro zainteresované strany, aby společně
vytvořili strategii nízkouhlíkové městské mobility a
souvisejících akčních plánů.
Byly implementovány různé pilotní akce:
•

chytrá parkovací řešení v Brně (CZ), Gdańsku
(PL), Žilině (Sk), Vicenze (IT) a Dubrovníku (HR),

•

služby s přidanou hodnotou v Turíně (IT), Grazu
(AT), Gdańsku (PL), Vicenze (IT), Sárváru (HU),

•

plánování elektrifikace městské autobusové
přepravy v Dubrovníku (HR) a Žilině (SK).

Například v Brně (CZ) byla vytvořena pilotní akce
zabývající se problémem s parkováním kolem
města. Protože jsou autobusové linky pro cestující
do Brna nedostatečné, lidé parkují svá auta u
železničních stanic poblíž města. Přestože existují
parkoviště v rámci funkčních městských oblas�
Brna, bylo potřeba systema�ckého přístupu a
standardizace řešení Park&Ride. Byl vytvořen
so�warový nástroj pro detekci toku dopravy s cílem
zajis�t kombinaci detektorů toku dopravy a
detektorů obsazenos� parkovišť. Tento nástroj
poskytuje informace o obsazenos� parkovišť a
pomáhá cestujícím porovnat časy cestování autem
a vlakem a zvolit nejlepší řešení.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

SOLEZ
přispívá
k
zajištění
udržitelných
metropolitních přepravních systémů a mobility.
Rozvíjí také inteligentní dopravní systémy pomocí
ekologických technologií v souladu s opera�vními
modely navrženými v prioritní oblas� 10, Městská
pla�orma Podunají.

Financováno z Programu INTERREG Central Europe
Partneři z Rakouska, Chorvatska, Česka, Maďarska,
Itálie, Polska, Slovenska

Další detaily:
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Udržitelná energie
Udržitelná budoucnost je to, co potřebujeme pro
další generace. Žijeme v éře velkých technologických
kroků, ale tyto zároveň potřebují velké množství
zdrojů. Civilizace se rozvíjí, životní podmínky zlepšují,
ale za jakou cenu?
Většina námi spotřebované energie pochází z
fosilních paliv, což znečišťuje náš region. Je nutné
to co nejvíce zredukovat také v oblas� Podunají, a
to podporou využívání udržitelné energie.
Prioritní oblast 2 – Udržitelná energie využívá
třísložkový přístup:
zajišťuje koordinaci regionálních energe�ckých
poli�k s cílem využít naplno potenciál
integrovaného energe�ckého trhu,

•

je zásadní v integraci energe�ckých trhů zemí
mimo EU a podporuje je v implementaci
energe�ckých postupů EU,

•

podporuje nejmodernější technologický vývoj
s cílem zvýšit energe�ckou účinnost regionu a
zlepšit využívání obnovitelných energe�ckých
zdrojů.

Image(s):Danube Transna�onal Programme_DARLINGe

•

Další detaily:
18

Photo credit: Danube Transna�onal Programme, the DARLINGe project

Obnovitelné zdroje pro zelenou energii

Klima�cká změna a řízení energie jsou globální
výzvy. Proto se musí státy soustředit na obnovitelné
zdroje, jako jsou vítr, voda, slunce a teplo,
karbohydráty v rostlinách a geotermální vody, které
dokáží pokrýt naše energe�cké potřeby.
V oblas� Podunají je jednou z příčin znečištění
masivní využívání fosilních paliv v oblas� vytápění,
která je hlavním spotřebitelem energie: topení a
teplá voda v domácnostech představují skoro 80 %
celkové finální spotřeby energie v Evropě. Státy
EUSDR využívají k vytápění především fosilní paliva
(uhlí, plyn). Spalování fosilních paliv má přímý
dopad na lidské zdraví. To zásadně ovlivňuje emise
skleníkových plynů, které nega�vně zesilují trendy
klima�cké změny, takže narušují energe�ckou
bezpečnost těchto zemí a posilují jejich závislost na
dovážených zdrojích.

Podunají je bohaté na termální vody – alterna�vní
obnovitelný zdroj energie. Je široce dostupný,
protože podzemní teplo je všude na světě. Jedná se
o základní energe�cký zdroj, který poskytuje
dodávky energie non-stop a při předvídatelných
výkonech, bez ohledu na povětrnostní podmínky a
má vysoký nevyužitý potenciál, který může být také
velkým ekonomickým zlepšením.
Projekt DARLINGe (Danube Region Leading
Geothermal Energy) byl vytvořen s cílem vyvážit
energe�cký mix zvýšením udržitelných a
energe�cky účinných využi� geotermálních vod v
sektoru vytápění. Nejdůležitějším výstupem
projektu DARLINGe je vývoj společné nadnárodní
strategie pro využívání geotermálního topení a
chlazení v Podunají. Protože na úrovni EU žádná
taková strategie není, Nadnárodní geotermální
19

strategie Podunají je zásadním krokem směrem k
transformaci regionu na nízkouhlíkovou ekonomiku.
Projekt má za cíl přístup k obnovitelným technologiím
vytápění. Systémy geotermálního vytápění mohou
snížit využi� fosilních paliv �m, že poskytnou reálnou
alterna�vu pro snížení produkce uhlíku v sektoru
vytápění.

Podunají zahrnující jižní Maďarsko, severovýchodní
Slovinsko, severní Chorvatsko, severní čás� Bosny a
Hercegoviny, severní Srbsko a západní Rumunsko –
celkově zhruba 95 000 km2.
Osobám s rozhodovací pravomocí na místní,
regionální a státní úrovni byly poskytnuty nástroje
řízení a vědecká řešení s cílem zajis�t odpovědné
řízení životního prostředí.

Tým projektu DARLINGe zmapoval bohaté
geotermální energe�cké zdroje a odpovídající
požadavky na teplo ve střední a jihovýchodní čás�
Financováno z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG Danube

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Partneři z Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Srbska, Bosny a Hercegoviny

Další detaily:
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Kultura a turismus spojují
lidi
Protože oblast Podunají nabízí mnoho dědictví z
oblas� historie, kultury, národní iden�ty,
náboženství, společnos� a států, Prioritní oblast 3 Kultura, turismus a kontakt mezi lidmi iden�fikuje
vazby pro podporu další spolupráce.
Témata jako jsou rozvoj turismu, kulturní dědictví a
interkulturní dialog jsou obvykle navzájem
propojená a těží z integrovaného přístupu, který
EUSDR přináší. Proto se tato téma�cká oblas� snaží
zacílit na zachování a podporu kultury a
historického dědictví oblas� Podunají.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Stanovené ak�vity se proto snaží zajis�t udržitelné
zachování kulturních hodnot a přírodního dědictví
rozvojem relevantních kulturních bloků, sí� muzeí,
interpretačních a informačních center, a �m
podporovat výměnu a spojování v oblas�
současného umění a vytvářet tak jakousi „modrou
knihu“ kulturní iden�ty Podunají.
S ohledem na cíle v oblas� turismu se opatření
zaměřují na rozvoj Podunají jakožto evropské
značky a podporují implementaci harmonizovaného
monitorovacího systému zaměřeného na turismus,
přičemž vytvářejí nové a podporují existující
kulturní cesty relevantní pro Podunají a vytvářejí
ekologické turis�cké produkty v Podunají.

Další detaily:
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Photo credit: h�ps://www.danubeculturalcluster.eu

Kulturní blok Podunají – podpora kulturní spolupráce
v zemích Podunají

22

Podunají nabízí vysoce rozmanité kulturní dědictví.
Koncept makroregionální strategie může potvrdit
svou sílu, když přijde na spojení sil a spolupráci
všech zapojených států.

krea�vních projektů a vytvářet komunikační,
propagační a koopera�vní pla�ormu. Proto vytváří
vlastní projekty s cílem zlepšit Podunají jakožto
kvalitní kulturní značku.

Asociace kulturního bloku Podunají (Danube
Cultural Cluster Associa�on – DCCA), jakožto příklad
společných snah, řeší všechny státy v Podunají.
DCCA byla založena v roce 2012 ve Vídni a má za cíl
reprezentovat zájmy současných kulturních a

Dnes je DCCA zapojena do mnoha mezinárodních a
kulturních akcí a partnerství. V roce 2019 zahrnoval
kulturní blok Podunají 13 členů včetně šes� států
Podunají. Členové se navzájem podporují v
nadnárodních ak�vitách a projektech.

Blok zajišťuje propagaci málo viditelných kulturních
míst a současných uměleckých a digitálních
intervencí. Rovněž podporuje společné kulturní
poli�ky a strategii v Podunají.
DCCA funguje jako asociační partner v projektu
Kulturní pla�orma Podunají – krea�vní prostory
pro 21. stole� (financováno z nadnárodního
programu INTERREG Danube). CultPla�orm21
významně přispívá do společné kulturní poli�ky a
strategie rozvoje v oblas� Podunají. Projekt spojuje
málo viditelná místa a současné umělecké a
digitální intervence a je spojen s rozvojem
kulturních cest.

Partneři z Rakouska, Německa, Maďarska,
Bulharska, Slovenska, Srbska

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Nejúspěšnější mezinárodní inicia�vou DCCA je
Donau Lounge: regionální program pro současnou
literaturu a kulturu. Byl vytvořen pro mezinárodní
knižní fes�valy v oblas� Podunají a má vlastní
stánek a program. Donau Lounge započal v roce
2012 a byl představen již 15krát například ve Vídni
(AT), Târgu Mureș a Bukureš� (RO), Budapeš� (HU)
a Lvově (UA). V listopadu 2019 oslavil Donau
Lounge své 7. narozeniny na BUCH WIEN –
mezinárodním knižním fes�valu ve Vídni. Během
akce 35 autorů a hostů z 11 zemí Podunají
prezentovalo své nejnovější publikace nebo se
zúčastnilo panelových diskuzí a čtení.

Další detaily:
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OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
čisté a zelené
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Povodní Dunaje je charakterizováno komplexními a přitom křehkými ekosystémy a biotopy, které
jsou základem pro všechny lidské ak�vity. Klima�cká změna, udržitelné využívání přírodních
zdrojů a celkové uchování kvality životního prostředí jsou hlavními problémy regionu Podunají.
EUSDR navrhuje specifické kooperační ak�vity pro obnovu a zachování kvality vody, řízení
ekologických rizik a zachovávání biodiverzity, krajiny a kvality vzduchu a půdy.
Zainteresované osoby napříč Podunajím vytvořily společná opatření s cílem chránit a obnovit
kvalitu často nenahraditelných přírodních ak�v, která tvoří široké spektrum navzájem
propojených a závislých ekosystémů.
Zároveň byly navrženy integrované ak�vity s cílem zajis�t prevenci pro� přírodním a člověkem
vytvořeným katastrofám a připravit se na ně a správně reagovat.
Následující část popisuje několik relevantních inicia�v pro zachování přírodního bohatství a
zvýšení připravenos� na katastrofy.
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Čisté vody
Obnova a uchování kvality vody je hlavním cílem
Prioritní oblas� 4 - Kvalita vody, která podporuje
ak�vity týkající se bezpečnos� pitné vody a také
implementaci rámcové směrnice EU pro vodu
(WFD) a směrnice o čištění městských odpadních
vod (UWWTD).
Téma�cká oblast sleduje čtyři hlavní témata:
•

kroky k dosažení řízení cílů stanovených v plánu
řízení pro povodí Dunaje,

•

snížení hladin živin v řece Dunaji, aby mohlo
dojít k obnovení černomořských ekosystémů
do stavu podobného tomu v roce 1960,

•

vytvoření analy�cké zprávy o deltě Dunaje
jakožto kroku směrem k dokončení plánu řízení
delty,

•

zajištění populace druhu jeseterů v Dunaji.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Všechny tato témata přispívají k propagaci opatření
řešících zemědělské znečištění, mikroplasty, nové
látky včetně léčiv ve vodě, nebezpečný odpad a
ak�vit dílčího povodí, ale také zlepšení migrace ryb.
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Další detaily:
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Spolupráce na řízení povodí

Voda je kri�cky důležitý prvek našeho životního
prostředí; proto je udržitelný a odpovědné
management vodních zdrojů nejen možnos�, ale
přímo naší povinnos�.
Problémem v povodí řeky Tisa je to, že v oblas� je
velké množství obyvatel, z nichž mnoho bydlí přímo
v zátopové oblas� řeky. Tito lidé si nejenže užívají
krásy koryta řeky, ale čelí také jejím nega�vním
dopadům: neustálé záplavy, vážné povodně,
nedostatek vody během suchých období a
katastrofická znečištění.
Projekt JOINTISZA byl vytvořen za účelem zlepšení
stavu vod v povodí řeky Tisa díky zaměření se na
management vody a ochranu před záplavami.
Prvním krokem směrem k tomuto cíli bylo zjištění
charakteru povodí, včetně hodnocení stavu vody a

aktualizovaných informací o zásadních problémech
s řízením vody. Zároveň bylo provedeno hodnocení
poptávky po vodě a stavu podzemních vod. Byla
navržena opatření s cílem udržet rovnováhu mezi
řízením množství vody a dosažením dobré kvality
vody. Projekt také zajis�l, že do procesu plánování
řízení povodí řeky (RBM) jsou více zahrnuta
plánování řízení rizik záplav, a to pomocí rozvoje
strategie založené na integrovaném plánu pro řízení
povodí řeky a plánu řízení rizik záplav pro řeku Tisa.
Úspěch v řešení tohoto problému spočívá ve
spolupráci států v povodí řeky Tisa. Tyto státy spojily
své snahy harmonizovat přístupy a jednat společně
pro blaho svých občanů. Protože je projekt
JOINTISZA první takovou spoluprací států povodí
řeky Tisa, může to vést k další spolupráci v ostatních
oblastech.
27

Podrobný plán RBM by mohl být základem pro
pohotovostní opatření, protože řeší problémy s
řízením vody společným návodem pro osoby s
rozhodovací pravomocí a odborníky a poskytuje
odpovědi v kri�ckých situacích.
Harmonizovaná opatření ochrany před záplavami
byla také vyvinuta s cílem zlepšit úspěch při
činnostech, které mohou chránit životy a majetek.

Za pomoci prak�ckých ak�vit projektový tým
simuloval selhání hráze na řece Krazsna, což dalo
odborníkům z daných zemí otestovat své
schopnos� a metody. Šlo o prak�ckou studii s
tématem přeshraničních dopadů selhání, která
prokazovala, že využívání vysoce přesných
topografických a hydrologických vstupních dat
povede k objek�vnějším výsledkům.

Financováno z Programu nadnárodní spolupráce INTERREG Danube

Photo credit: Danube Transna�onal Programme, the JOINTISZA project

Partneři z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Rakouska, Srbska a Ukrajiny

Další detaily:
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Ekologická rizika
Vzhledem k nedávným událostem a predikcím
ohledně záplavových rizik v oblas� Podunají bude
docházet ke zvýšení počtu záplav v důsledku
klima�cké změny. Prioritní oblast 5 - Ekologická
rizika řeší výzvy ohledně nedostatku vody, sucha a
záplav.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Hlavním zaměřením práce je postavit se
problémům s nedostatkem vody a suchem v
souladu s plánem řízení povodí Dunaje, zprávou o
dopadech such na povodí Dunaje z roku 2015
(vydána 2016) a pokračujícími pracemi v oboru
adaptace na klima. Kooperace s mezinárodní komisí
pro ochranu řeky Dunaj (ICPDR) poskytuje
pla�ormu k dosahování společných cílů. Proto v
posledních letech tato téma�cká oblast přispěla k
vytvoření aktualizované strategie pro adaptaci na
klima ICPDR 2018. Rovněž podpořila vytvoření a
zavedení projektu v oblas� řízena sucha a plánování
pro klima�cké změny a distribuovala vědecké
poznatky za účelem předpovídání regionálních a
místních dopadů klima�cké změny skrze výzkum.
Za účelem snížení počtu událos� záplavových rizik
poskytuje Prioritní oblast 5 neustálou podporu při
implementaci plánu řízení záplavových rizik řeky
Dunaj. I když je největší důraz kladen na vodní
režim, řízení sucha a mrazu je také považováno za
potenciální problémy. Skrze spolupráci s Global
Water Partnership se Prioritní oblast soustředí na
sucha.

Tam, kde nejsou preven�vní opatření dostatečně
efek�vní a dochází ke katastrofám, tato téma�cká
oblast podporuje hodnocení katastrofických rizik v
regionu Podunají a posiluje opatření k podpoře
odolnos�, připravenos� a reakce na katastrofy.

Další detaily:
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Inovace v reakcích na záplavy od prak�ků a pro
prak�ky

Záplavy jsou reálnými výzvami v povodí Dunaje,
mnoho z nich se událo v rozpě� let 2002 až 2014. V
roce 2010 měly jedny z nejhorších záplav ve střední a
východní čás� povodí za následek 35 mrtvých,
evakuaci více než 15200 lidí a celkové odhadované
školy 2 miliardy euro. Záplavy v Podunají jsou per se
kolek�vní hrozbou. Proto se prak�kové musí rychle
adaptovat na zvyšující se riziko a musí udržet tempo
s neustále rychleji se měnící společnos�.
Projekt DAREnet navrhuje inovace v reakci na záplavy
vytvořené prak�ky pro prak�ky. Má za cíl zlepšit
inovační kapacitu civilní ochrany se zvláštním
zřetelem na globální odolnost vůči záplavám ve
státech Podunají. Proto DAREnet vyvinul
kolabora�vní a strukturovanou síť prak�ků v oblas�
záplavové odolnos� v Podunají, která je
podporována neustále se rozvíjející mul�disciplinární
30

komunitou zainteresovaných
akademici, průmysloví hráči).

stran

(poli�ci,

Síť a komunita DAREnet pomáhá odborníkům v
oblas� záplav iden�fikovat přidružené inovační
potřeby a příležitos� a směřuje je k nezbytným
inovacím. Tím, že poskytuje přesnější hodnocení
výzkumu a inovace, resp. toho jak dokáží přispět k
posílení reakcí na záplavy a odolnost vůči nim,
připravuje DAREnet pozici pro efek�vní inovační
poli�ky.
Jestliže se divíte, jak tento projekt funguje, pojďme si
představit následující scénář: sesuvy půdy
způsobené silnými deš�. Použi� technologií pro
monitorování zemské masy se stává tématem
výzkumu a inovace v projektové pracovní skupině.
Analýza v pracovní skupině ukazuje, že spolehlivost

běžných laserových monitorovacích systémů při
silném deš� naráží na limity. Je vyhodnoceno několik
alterna�v. Hodnocení indikuje, že radarové
monitorování se zdá být nejslibnějším řešením, i když
bude vyžadovat další výzkum a vývoj. To se stává
prioritou plánu pro výzkum a vývoj projektu
DAREnet.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Na základě doporučení z plánu vytvořily tři
organizace pro řízení záplav, jedna výzkumná
organizace pro zpracování signálů a jedna SME
specializovaná na radarovou technologii malý tým,
jehož úkolem je návrh inicia�vy pro vývoj spolehlivé
a dostupné aplikace. Inicia�va je otevřená a
komunikuje skrze online komunitní pla�ormu
DAREnet. To probudilo zájem dalších států a do týmu
se připojilo několik dalších organizací pro řízení
záplav. Finální návrh inicia�vy bude součás� por�olia
pro inicia�vy výzkumu a inovace DAREnet.
Toto por�olio inovačních inicia�v pro prak�ky bude
propagováno mezi klíčovými poli�ky a finančními
aktéry na národní, regionální a evropské úrovni s
cílem zvýšit povědomí o kri�cké roli inovací v
posilování regionální odolnos� vůči záplavám.

Financováno z programu výzkumu a inovací Horizon 2020
Partneři z Rakouska, Maďarska, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Slovenska, Srbska, Německa a Ukrajiny, včetně
mezinárodních organizací – Mezinárodní komise pro ochranu řeky Dunaj (ICPDR), Mezinárodní ins�tut pro
bezpečnost a krizové řízení Slovenska (ISEM), s účas� relevantních organizací z Polska a Belgie.

Další detaily:
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Zachování biodiverzity a
biotopů
Zvířecí a rostlinné druhy a jejich biotopy jsou podél
Dunaje vystaveny mnoha antropogenním faktorům a
problémům:
znečištění
z
odpadních
vod,
zemědělským hnojivům, kontaminovaným oblastem a
odpadu, ale také erozi orné půdy. Fragmentace
ekosystémů, intenzifikace využi� půdy a urbanis�cký
rozvoj představují další problémy pro ochranu přírody
v Podunají.
Ztráta přírodních biotopů způsobená těmito faktory
představuje tlak na faunu a flóru a má dopad na
celkovou kvalitu životního prostředí. Prioritní oblast 6
– Biodiverzita, krajina a kvalita vzduchu a půdy řeší
tyto problémy konkrétními akcemi, přičemž zvažuje
ekologické požadavky Podunají z makroregionální
perspek�vy.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

V tomto kontextu se tato téma�cká oblast zaměřuje
na:
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•

zajištění zelené infrastruktury
degradovaných ekosystémů,

a

•

iden�fikaci invazivních druhů,

•

ochrana a podpora ohrožených druhů, jako
například jeseter nebo jiné na�vní druhy ryb.

Další detaily:

obnovu
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Život pro dunajské jesetery

Jeseteři jsou nejvíce ohroženou rybou na světě,
protože zbývá již jen několik málo míst, které
mohou nazývat domovem. Důvody tohoto úpadku
jeseterů jsou komplexní a souvisí s nelegálním
rybolovem, přehradami a narušením migrace při
rozmnožování, ztrátou biotopů kvůli těžbě písku a
štěrku, ale také zesilování a kanalizací řeky za
účelem prevence záplav a splavnos�. Nicméně
jednoznačně největším důvodem je nadměrný
rybolov.
Projekt Život pro dunajské jesetery má za cíl vyřešit
tento nadnárodní problémů, který vyžaduje
makroregionální přístup. Stále probíhající projekt
má několik podmínek úspěchu. Zaměřuje se na
ochranu jeseterů, kteří zbývají v dolním toku Dunaje
a severozápadní oblas� Černého moře, a to
spoluprací s rybáři, orgány pro vymáhání práva a
prodejci.

Díky tomu, že jsou do projektu zapojeny všechny
cílové státy, již bylo dosaženo několika výrazných
úspěchů, které budou pokračovat:
•

Jeseter malý (jeden z pě� druhů jesetera v Dunaji)
kdysi obýval Srbsko, ale je čím dál vzácnější. Proto
Srbsko vyhlásilo zákaz lovu jesetera malého, který
doprovázela velká kampaň za podpory rybářů.
Nyní jsou ve všech státech dolního Dunaje
chráněny všechny druhy jeseterů. V deltě Dunaje
na Ukrajině je nyní zakázáno lovit pomocí sí�, aby
nedocházelo k vedlejšímu lovu jeseterů. Celníci na
Ukrajině jsou školeni, aby zastavovali nelegální
vývoz a dovoz jeseteřího masa a kaviáru.

•

V Rumunsku byla podepsána dohoda na úrovni
ministerstev pro všechny orgány vymáhající
zákony, která umožňuje úzkou spolupráci orgánů
pomocí sdílení pracovníků, vybavení a finančních
prostředků, informací, protokolů, kontrol atd.
33

V červnu 2019 bylo vypuštěno 25 000 mladých
jeseterů původem z Ruska. Ve všech cílových
zemích bylo proza�m provedeno celkem 150
návštěv ochránců přírody v rybářských komunitách
(25 obcí). Projekt také pomohl setkání rybářů a
vědců – bylo zorganizováno několik školení ohledně
určování druhů jeseterů a návštěv odborníků v
rybářských komunitách v Rumunsku, Bulharsku a na
Ukrajině. V Bulharsku bylo 26 rybářů v 5
komunitách vyškoleno ve výzkumných metodách a
někteří z nich jsou nyní zapojení do sledování
jeseterů, což jim poskytuje další příjem.

Byla vytvořena pracovní skupina pro podporu
jesetera jakožto místní turis�cké značky v Srbsku,
včetně otevření „Centra jeseterů“ se stálou
výstavou na téma důležitos� jeseterů. Byly také
navrženy tři obchodní plány v souladu se zájmy
obchodníků na Ukrajině.
Ve všech cílových zemích probíhají průzkumy trhu.
V některých případech nalezli „utajení zákazníci“
pašované ryby a kaviár. Výsledky budou nahlášeny
příslušným orgánům, které zajis� dodatečná
opatření.

Financováno z programu EU LIFE 2014 - 2020
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Partneři z Rakouska, Bulharska, Rumunska, Srbska a Ukrajiny, včetně úřadu pro biosféru delty Dunaje (Danube Delta
Biosphere Reserve Authority) v Rumunsku a ins�tutu IZW Leibniz pro ZOO a výzkum divočiny (IZW Leibniz Ins�tute for
Zoo and Wildlife Research) v Německu

Další detaily:
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BUDOVÁNÍ PROSPERITY
chytré, sociální a inovativní
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Podunají bylo obvykle nazýváno nejvíce heterogenním evropským makroregionem. Jeho země
zažívají značné rozdíly v ohledu inovací, informační společnos�, konkurenceschopnos�, vzdělání,
trhu práce a diskriminovaných etnik. Proto jsou téma�cké oblas� věnované budování prosperity
v Podunají zaměřeny na zlepšení spolupráce napříč regionem skrze společné projekty pro
zlepšení sociálních a ekonomických podmínek.
Výsledkem dlouhodobých koordinovaných ak�vit jsou znatelné výsledky ve s�mulování výkonu
v oblas� výzkumu a vývoje, posilování spolupráce mezi poskytovateli znalos�, posílení
nadnárodní spolupráce mezi inovací a obchodem, zlepšení podpory obchodu a využi� potenciálu
pracovní síly a boj s chudobou.
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Znalostní společnost
Prioritní oblast 7 – Znalostní společnost podporuje
vzdělávání, výzkum a informační a komunikační
technologie (ICT) v Podunají skrze podporu síťových
ak�vit a posílení spolupráce v oblas� výzkumu a inovací.
V rámci klíčových ak�vit tato prioritní oblast:
•

nabízí pla�ormu Podunají pro výměnu a distribuci
informací a zkušenos� v oblas� výzkumu a inovací
(VaI),

•

podporuje par�cipaci
programech VaI v EU,

•

zaměřuje se na podporu Podunají jako chytrého
inova�vního regionu,

•

posiluje společné ak�vity napříč EUSDR a
kapitalizační ak�vity v projektech.

států

Podunají

na

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Hlavním úspěchem této téma�cké oblas� je založení
Sítě pro koordinaci financování Podunají (DFCN), která
má za úkol sladění existujících inicia�v a programů
financování v Podunají a jejich zpřístupnění
potenciálním projektovým partnerům. DFCN také
podporuje společné výzvy státům Podunají k posílení
přeshraniční mul�laterální spolupráce.

Další detaily:
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Photo credit: Danube Transna�onal Programme, the EXCELLENCE-in-ReSTI project

Výkon v projektovém managementu pro výzkum,
sociální a technologické inovace (Excellence-InReSTI)

Přestože mají zajímavé a inova�vní nápady, osoby a
organizace v Podunají nemají potřebné schopnos�
a znalos� pro řízení EU projektů výzkumu a inovací.
Proto zůstávají dobré projektové nápady pouze na
papíru a nezískají financování. Součás� tohoto
problému je nedostatek síťových spojení mezi
poskytovateli znalos�, společnostmi a tvůrci poli�k.
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Vzhledem k výše uvedenému nabízí projekt
EXCELLENCE-IN-ReSTI různé školicí programy
zaměřené na mladé profesionály a absolventy, kteří
se zajímají o kurzy v oboru řízení výzkumu a
projektů sociálních a technologických inovací.
Program se zaměřuje na mo�vaci a posilování
implementace projektů financovaných z EU v
oblas� Podunají.

EXCELLENCE-IN-ReSTI vytvořil ReSTI.academy, což je
inova�vní online školení vycházející z pě� školicích
modulů zaměřených na šíření výkonu v řízení, vedení a
administraci ReSTI. Školicí program již přilákal velký
počet mladých profesionálů a mnoho ins�tucí vyjádřilo
svůj zájem se také zapojit. Jednoletý pilotní školicí
program začal v říjnu 2018 a studen� a školitelé
spolupracují na testování a zlepšování rozvrhu s pě�
moduly.
Dalším důležitým výstupem je dokument EXCELLENCEIN-ReSTI strategie a plán, který poskytuje souhrn
aktuálních výzev pro řízení vědeckých, technologických
a inovačních projektů v oblas� Podunají. Dokument
odráží názory tvůrců poli�k a rozhodnu� na regionálních
a národních úrovních, kteří jsou zapojeni do výzkumu a
inovací.

Photo credit: Danube Transna�onal Programme, the EXCELLENCE-in-ReSTI project

A nakonec, online infodesk EXCELLENCE-IN-ReSTI
(h�ps://res�.academy/infodesk) poskytuje znalos�
odborníků a prak�ků ohledně témat týkajících se
financování z EU.

Financováno z Programu nadnárodní spolupráce
INTERREG Danube
Partneři z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Slovinska,
Česka, Maďarska, Černé Hory, Bosny a Hercegoviny a
Srbska

Další detaily:
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Konkurenceschopnos� a
rozvoj bloků
Prioritní oblast 8 – Konkurenceschopnost podniků je
zaměřena na posilování konkurenceschopnos� podniků
napříč všemi státy Podunají, s ohledem na různé úrovně
inovační intenzity v regionu. V tomto kontextu jsou
nejdůležitější nadnárodní spolupráce a spojení mezi
společnostmi a ins�tucemi pro podporu podnikání.
Téma�cká oblast proto podporuje spolupráci a výměnu
znalos� mezi malými a středními podniky (SME),
akademickou sférou a veřejným sektorem z Podunají v
oblas� kompetence.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Jen pro názornost uvádíme několik příkladů:
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•

schémata školení a kvalifikace pro podniky,

•

zlepšování konkurenceschopnos� v zemědělských
oblastech,

•

odstraňování
podnikání.

hraničních

bariér

Tato téma�cká oblast se řídí Aktem
pro Evropu a jeho prioritami s
podnikání, snižovat byrokra�ckou
podporovat přístup k financování,
internalizaci.

a

překážek

v

o malých podnicích
cílem podporovat
zátěž podniků a
ale také trhům a

Další detaily:
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Ženy v podnikání

V dnešní ekonomice nelze podceňovat potenciál
ženských
podnikatelů
v
oblas�
posílení
ekonomického rozvoje. Mladé ženy v Podunají mají
velký podnikatelský potenciál, protože 52 %
populace jsou ženy a 30 % z nich jsou osoby
samostatně výdělečně činné. Nicméně čelí
specifickým problémům při startování a rozvoji
vlastních podniků. Pouze 10 % mladých žen v
Podunají je v raných fázích rozvoje podniku a pouze
2 % z nich založily podnik, který trvá déle než 42
měsíců. Navíc je genderová mezera v zemích
Podunají viditelná jak v oblas� OSVČ, tak ve všech
fázích podnikatelského cyklu.
Projekt ŽENY V PODNIKÁNÍ řeší tyto problémy a
podporuje ženy, které mají podnikatelské nápady, v
nastartování a rozvoji jejich společnos�. Po zjištění
jejich potřeb a bariér jsou ženy podporovány v tom,
aby se staly úspěšnými podnikateli. Další důležité

oblas� v tomto kontextu jsou zlepšení opatření pro
ženské podnikání, ale také podnikatelskou kulturu.
Projekt postupuje ve čtyřech fázích vývoje: během
první fáze jsou studovány specifické potřeby
mladých žen, aby se staly podnikateli, a jsou
zjišťována dostupná nadnárodní podpůrná
opatření.
V druhé fázi jsou iden�fikovány dobré postupy
ženského podnikání během 6 nadnárodních
školicích akcí v 6 zemích, a to za účelem vytvoření
školicích modelů pro podporu podnikání mladých
žen. Náš příběh o úspěchu, který prezentujeme na
akcích, vyprávěl o mladé ženě, která se rozhodla
opus�t svou práci a začít vlastní podnik
zpracovávající a produkující dýně a dýňový olej.
Další příklady dobrých postupů a inspirace
naleznete na webových stránkách projektu.
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Ve tře� fázi se zkoumala potenciální podpora ze
strany EU a byla vytvořena Agenda pro podporu
ženského podnikání.
V poslední fázi budou založena Centra ženského
podnikání skrze nadnárodní pilotní akce v Bosně a
Hercegovině, Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku s
cílem zajis�t adekvátní podporu podnikání mladých
žen a zlepšování schopnos� a znalos� žen. Bude

rovněž vytvořena pla�orma spolupráce
Nadnárodní strategie pro udržitelnost.

Projekt ŽENY V PODNIKÁNÍ má za cíl vytvářet
vhodné prostředí pro mladé ženy z Podunají a
pomáhat jim zakládat úspěšné podniky za pomoci
správných schopnos� a adekvátních opatření.

Financováno z Programu nadnárodní spolupráce Danube

Photo credit: ANDREJA PETROVIC� (personal archive)

Partneři z Rakouska, Bulharska, Chorvatska, Německa, Slovinska, Maďarska, Rumunska, Bosny a Hercegoviny a Moldavska

Další detaily:
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a

Inves�ce do lidí a
schopnos�
Protože mnoho regionálních problémů nezná
hranice, spolupráce v rámci EUSDR má za cíl
vytvářet synergie a koordinaci mezi poli�kami a
inicia�vami, a ve finále také řešit otázku, jak
chceme vytvářet vlastní budoucnost v Evropě.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

V tomto rámci se Prioritní oblast 9 - Inves�ce do
lidí a schopnos� zabývá klíčovými tématy
vzdělávání a školení, pracovním trhem a
diskriminovanými komunitami. Vzdělávání,
školení a moderní trhy práce jsou klíčovými
hnacími faktory pro rovnější a inkluzivnější
společnos� a pro blaho občanů. Podunají bude
připravené čelit těmto problémům jen tehdy,
pokud bude investovat do lidských schopnos� a
kompetencí, zejména u znevýhodněných skupin.
V tomto ohledu hraje zásadní roli Evropský pilíř
sociálních práv, který podporuje kvalitu a inkluzi
ve vzdělávání, školení a dlouhodobém učení,
kvalitní zaměstnání a sociální inkluzi.
Snahy zaš�těné touto téma�ckou oblas� již
vedly k inova�vním přístupům ve spolupráci v
oblastech vzdělávání, pracovního trhu a inkluze,
a to jak na úrovni projektů, tak na úrovni poli�k.
Došlo k úspěšnému založení široké sítě
zainteresovaných stran, která garantuje
spolupráci mezi hlavními aktéry v regionu.

Další detaily:
43

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Spravedlivé pracovní podmínky pro všechny
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Digitální změna a její dopad na práci každého z nás,
to je hlavní výzva dneška a budoucích let. Nebude-li
regulována, digitalizace může zvýšit příjmovou
nerovnost, ale také omezit přístup k sociálnímu
systému nejen kvůli sníženým příspěvkům, ale také
kvůli často nestabilní povaze digitální práce.

špatné digitální kvalifikaci. Počet nových atypických
forem práce se zvyšuje (např. agenturní práce,
pla�ormní práce) a pracovníci často čelí
problémům, jako jsou špatné pracovní podmínky,
malá bezpečnost práce, neadekvátní odměny a
nízké sociální zabezpečení.

Krátce řečeno, svět práce se mění! Tato strukturální
změna je často na úkor málo kvalifikovaných,
starších, nezajištěných a částečných pracovníků. Je
zde pravděpodobnost, že ru�nní práce budou
nahrazeny automa�zací a málo kvalifikovaní
pracovníci nebudou mít šanci najít zaměstnání kvůli

Posílení užší spolupráce sociálních partnerů v
Podunají za účelem vytvoření vhodných
vzdělávacích a školicích programů, spravedlivých
právních rámců a regulací (zejména pro atypické
formy práce) by mohlo ak�vně pomoci zabránit
nestabilním
pracovním
podmínkám,

nezaměstnanos� mezi málo kvalifikovanými a staršími
pracovníky a ve finále chudobě. Technologické
možnos� nesmí být využity k obcházení efek�vní
regulace ve světě práce.
Projekt Danube@work sjednocuje sociální partnery ve
čtyřech zemích regionu za účelem zjištění potřeb
pracovníků ohledně spravedlivých právních rámců a
regulací a zabránění jejich vykořisťování během nové
„průmyslové revoluce“.
Například vztah mezi pla�ormním zákazníkem a
pracovníkem není zákonem definován. Proto i když
pla�orma koná jako zaměstnavatel, když přijde na
benefity
pro
pracovníky
nebo
ochranu
zaměstnaneckých práv, pla�orma často deklaruje, že
je pouze zprostředkovatel a pracovníci jsou osoby
samostatně výdělečně činné.
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Aby těmto problémům čelil, vytvořil projekt
Danube@work síť národních expertů na digitalizaci v
odborech všech partnerských zemí za účelem výměny
znalos� a šíření informací o digitalizaci. Dále
organizuje semináře o kolek�vním vyjednávání,
ochraně zaměstnanců a relevantních tématech
ohledně „digitální pracovní síly“.

Financováno z rakouského státního rozpočtu
Partneři z Bulharska, Rumunska, Srbska a Rakouska

Další detaily:
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POSILOVÁNÍ REGIONU
efektivní, rozumné a bezpečné
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Státy v povodí Dunaje sdílejí cíl zlepšování funkce demokra�ckých ins�tucí, veřejných správ,
centrálních, regionálních a místních organizací za účelem poskytovat bezpečnější prostředí pro
všechny své občany. Pro dosažení tohoto cíle byly iniciovány společné akce s cílem zajis�t lepší
poli�cké, občanské a administra�vní struktury, zlepšit víceúrovňové vládní mechanismy, posílit
administra�vní spolupráci napříč hranicemi a bojovat pro� korupci a organizovanému zločinu.
Následující část odhaluje, jak byly zavedeny společné inicia�vy určené k přeshraniční spolupráci
a boji pro� organizovanému zločinu, a upozorňuje na přidanou hodnotu výsledků.
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Ins�tucionální kapacity a
spolupráce
Tato prioritní oblast slouží jako informační a
komunikační uzel pro místní, regionální, národní a
evropské zainteresované strany pracující v oblas�
budování ins�tucionální kapacity, par�cipa�vního
vládnu� a prostorového rozvoje.
Prioritní oblast 10 - Ins�tucionální kapacity a
kooperace cílí na
•

řešení ins�tucionální kapacity
regionální a národní úrovni,

na

místní,

•

včetně občanské společnos� ve veřejné správě,

•

zlepšování místního rozvoje a lepšího utrácení,

•

zvýšení absorpčních hodnot EU fondů.

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Tato téma�cké oblast podporuje inicia�vy k
podpoře tvorby a implementace par�cipačních
poli�k včetně různých zainteresovaných stran a
usnadnění dobrého vládnu� na všech úrovních.
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Důležitý důraz je kladen na podporu a rozvoj
finančních nástrojů pro malé projekty, párování
projektových propagátorů a finančních ins�tucí a
posílení různých projektových nápadů, které hledají
podporu (skrze www.EuroAccess.eu).

Další detaily:
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Modely pro přeshraniční spolupráci

Státní hranice v oblas� Dunaje a Jaderského moře
prošly za poslední stole� mnoha změnami, což
způsobilo trauma a nedůvěru mezi národy. Kvůli
malému teritoriu těchto států (dokonce i ve střední
a východní Evropě a na Balkánu) žije velká část
populace podél státních hranic a organizace a
podniky fungují v jejich blízkos�. Nicméně z
právního, administra�vního, ekonomického a
sociokulturního hlediska jsou lidé a podniky na
obou stranách sousedních teritorií oddělení. To má
za následek velkou nevýhodu pro oblas� podél
hranic v porovnání s těmi, co jsou v centru.

Projekt SECCo2 poskytuje řešení pro přeshraniční
spolupráci v těchto regionech. Na jedné straně je
Pla�orma SECCo2 (www.secco2.eu) zaměřena na
sdílení znalos� a informací o modelech úspěšné
přeshraniční spolupráce (CBC). Na straně druhé,
skrze Pla�ormu mladých vůdců, projekt vytváří
příležitos� pro další generace k vývoji více
tolerantního prostředí napříč dvěma makroregiony.
Využi�m této pla�ormy jakožto online bodu pro
setkávání (one stop shop) mohou aktéři CBC sdílet
informace, budovat partnerství, spouštět společné
projekty a přistupovat k existujícím znalostem a
49

materiálům na téma, které je zajímá. Pla�orma je
CBC nástrojem poskytujícím e-learningový obsah,
přístup k finančním zdrojům (h�ps://www.euroaccess.eu/) a digitální knihovně se studiemi,
dokumenty o poli�kách a dalšími materiály o
přeshraniční spolupráci – všechny mají za cíl zlepšit
kapacity místních zainteresovaných osob.
Při vývoji této pla�ormy zorganizoval SECCo2 desátý
ročník Interna�onal Youth Forum & Conference on
Cross-Border Coopera�on, v Tivatu (Černá Hora) za

účelem posílení Pla�ormy nových vůdců při
Asociaci evropských hraničních regionů (skupina
mladých z celé Evropy).
Na základě výsledků projektu se zlepší diskurz o
přeshraniční spolupráci a adekvátní prostředí pro
partnerství mezi dvěma makroregiony. Tato
zlepšení musí také přispívat k úrovni vzájemné
důvěry mezi národy a dlouhodobému míru v
regionech.

Financováno z Podunajského strategického projektového fondu financovaného Evropskou komisí a městem Vídeň

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Partneři z Maďarska, Německa, Itálie, Srbska

Další detaily:
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Bezpečnější region
Bezpečnost v Podunají je jedním z nejdůležitějších
prvků pro hladkou spolupráci mezi účastníky
strategie. Bez jisté úrovně bezpečí a stabilního
prostředí v regionu bude spolupráce ve všech
oborech značně nega�vně dotčena.

Photo credit: The DARIF project

Prioritní oblast 11 – Bezpečnost přispívá k
udržitelnému rozvoji v rámci Podunají, protože
bezpečnost je provázána se všemi ostatními
aspekty této strategie. Zaměřuje se na:
•

lepší spolupráci policie,

•

vývoj strategické dlouhodobé spolupráce mezi
bezpečnostními složkami v Podunají,

•

zlepšení systému hraničních kontrol,

•

podporování vlády práva a boje pro� korupci.

Společné inicia�vy ohledně bezpečnos� měly za
výsledek zlepšení bezpečnos� podél evropského

přepravního koridoru VII. V roce 2017 se tato
téma�cká oblast speciálně zaměřila na nelegální
rybolov a porušování pravidel přepravy po vodních
cestách. Navíc je organizována spolupráce při
likvidaci výbušnin v rámci Středoevropského
školicího centra CBRN-E umístěného v Maďarsku.
Spolupráce mezi prioritní oblas� 11 a prioritní
oblas� 1A pokračovala na bázi společně
vytvořeného Manuálu pro hraniční kontroly a

Doporučení pro lepší hraniční kontroly. Spolupráce
s prioritní oblas� 10 rovněž přispělo k rozvoji
společných inicia�v v oblas� převaděčství.

Další detaily:
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Boj pro� organizovanému drogovému zločinu

Trh s metamfetaminem (perníkem) v Evropské unie
neustále roste a roste. Metamfetamin je silný
s�mulant, který způsobuje zásadní zdravotní rizika
svým uživatelům. Nejnovější trendy ukazují, že v
rámci Evropy jsou základní materiály (tzv. chemické
prekurzory) pro výrobu metamfetaminu pašovány z
Balkánu do Česka a Polska. Metamfetamin se navíc
stále více vyrábí v Německu a Nizozemsku.
Nelegální trh s drogami v Evropě může také zažít
zvýšený dovoz metamfetaminu z Mexika nebo
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výrobu přímo v Evropě mexickými organizovanými
kriminálními skupinami (OCG).
Vzhledem k velkému rozměru mezinárodního
organizovaného zločinu s drogami musí být tento
problém řešen nadnárodně. Z tohoto důvodu
spus�la Národní pro�drogová centrála Policie ČR
projekt Spolupráce při po�rání distribuce drog a
nelegálních laboratoří (CO3DIL), který se zaměřuje
na nelegální produkci synte�ckých drog, zejména
metamfetaminu (tzv. perníku).

Hlavním cílem projektu je snížit množství drog
pašovaných, distribuovaných nebo vyráběných v EU,
tak aby se narušili organizované zločinecké skupiny, a
likvidovat laboratoře a zajis�t pachatele. Aby byl
projekt úspěšný, musí se ho účastnit co nejvíce zemí. V
současné době se projektu účastní 5 poříčních zemí
(CZ, PL, SK, BG, SRB) za podpory Nizozemí, Belgie,
Německa, Rakouska, Maďarska, Ukrajiny, Moldavska,
Rumunska, Bosny a Hercegoviny a USA.

Financováno z Fondu vnitřní bezpečnos� EU — Policie
Partneři z Česka, Slovenska, Polska, Bulharska a Srbska

Image(s) used under license from Shu�erstock.com.

Projekt podporuje operační porady u kriminálních
případů a koordinuje společné akce v poli a
bezpečnostní opatření na hlavních dálnicích napříč
dotčenými státy. CO3DIL umožňuje plynulý tok
operačních informací a jejich výměnu. Rovněž spojuje
bezpečnostní složky členských států EU a tře�ch zemí
s cílem narušit nelegální výrobu a distribucí
synte�ckých drog a pašování chemických prekurzorů.
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