PROPOJENÍ REGIONU
chytré a udržitelné

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
čisté a zelené

EUSDR se soustředí na celkovou propojitelnost
regionu, přičemž cílí na udržitelný, inkluzivní a chytrý
růst skrze opatření v oblas� přepravy, energie, kultury
a turismu.

Povodní Dunaje je charakterizováno komplexními a
přitom křehkými a navzájem provázanými 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.

Kapacita a bezpečnost

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 v oblas� Dunaje, tak
aby se překonaly hlavní bariéry v regionu.

Ochrana přírody

Propojenost

Pro překonání ob�ží EUSDR navrhuje specifické
kooperační ak�vity za účelem obnovení a udržení kvality
vody, zachování biodiverzity, krajiny a kvality vzduchu a
půdy, ale také řízení ekologických rizik.

BUDOVÁNÍ PROSPERITY
chytré, sociální a inovativní

POSILOVÁNÍ REGIONU
efektivní, rozumné a bezpečné

Jakožto součást nejvíce heterogenního makroregionu
Evropy zažívají státy EUSDR značné rozdíly v oblas� inovací,
znalostní společnos�, konkurenceschopnos�, vzdělání,
pracovního trhu a sociální inkluze.

Státy v povodí Dunaje sdílejí cíl zlepšování funkce
demokra�ckých ins�tucí, centrálních, regionálních a
místních veřejných správ a občanské společnos� za účelem
poskytovat bezpečnější prostředí pro všechny své občany.

Z tohoto důvodu se téma�cké oblas� věnované budování
prosperity v regionu soustředí na s�mulování výkonu ve
výzkumu a vývoji, spojování poskytovatelů znalos�,
posilování spolupráce mezi aktéry v oblastech inovací,
vědy a obchodu, zlepšování podpory obchodu, využívání
potenciálu pracovních trhů a boj s chudobou.

Pro dosažení těchto cílů byly iniciovány společné akce s
cílem zajis�t více transparentní a efek�vní poli�cké,
občanské a administra�vní struktury, zlepšit víceúrovňové
vládní mechanismy, posílit administra�vní spolupráci
napříč hranicemi a bojovat pro� korupci a organizovanému
zločinu.

Koordinace poli�k
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Makroregionální strategie
pro rozvoj a ochranu

Evropa nově a jinak:
makroregionální přístup

Strategie EU pro Podunají (EUSDR) řeší společné problémy,
kterým čelí státy kolem řeky Dunaj, přičemž posílená
spolupráce zajišťuje dosažení ekonomické, sociální a
teritoriální soudržnos�. EUSDR vytváří synergie a posiluje
spolupráci a propojování všech zainteresovaných stran s
cílem využívat dostupné prostředky efek�vně.

Evropa potřebovala zlepšit regionální kooperaci při hledání
řešení problémů, které přesahují národní hranice a jsou příliš
komplexní ve svém rozsahu i dopadu, než aby je mohl řešit
jeden samotný region či stát. Z tohoto důvodu byly vytvořeny
makroregionální strategie (MRS) jakožto integrované rámce
spolupráce, které mají tyto řešit tyto problémy a posilovat
ekonomickou, sociální a teritoriální soudržnost napříč
většími geografickými oblastmi.

EUSDR je domovem pro 115 milionů lidí z deví� 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 rozpíná se od Černého lesu
po Černé moře.
Strategie pokrývá čtyři hlavní téma�cká pole: propojenost,
ochranu přírody, budování prosperity a bezpečnost.
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Makroregionální strategie zajišťují lepší koordinaci poli�k a
sdružují klíčové účastníky ze všech vládních úrovní, kteří se tak
ak�vně podílí na navržených efek�vních společných inicia�vách,
jež jsou odpověďmi na společné teritoriální problémy. Díky
posílené spolupráci, výměně zkušenos� a přenosu znalos�
pomáhají MRS se strategickým, koordinovaným a synergickým
přístupem k udržitelnému rozvoji v zemích EU i mimo EU.
MRS nabízejí příležitost ke spolupráci mezi zainteresovanými
stranami a dostupnými zdroji financování za účelem
soustředit se na sdílené priority a rozvojové potřeby.

Regionální spolupráce

V současné době existují čtyři makroregionální strategie EU:

Inova�vní rozvoj

