varstvo okolja

Povezljivost

POVEZOVANJE REGIJE
pametno in trajnostno

VARSTVO OKOLJA
čisto in zeleno

Z namenom prispeva� k trajnostni, vključujoči in
pametni ras� z ukrepi, ki se izvajajo na področju
prometa, energije, kulture in turizma, se SEUPR
osredotoča na izboljšanje splošne povezanos� v regiji.

Za porečje Donave so značilni zapleteni, a hkra� krhki
medsebojno povezani in soodvisni ekosistemi in
habita�, na katerih temeljijo vse človeške dejavnos�.
Podnebne spremembe, trajnostna raba naravnih virov
in splošno ohranjanje kakovos� okolja so bili
opredeljeni kot glavni izzivi v podonavski regiji.

Uusklajevanje politik

Skupna prizadevanja držav podonavske regije so
privedla do pomembnega napredka pri usklajevanju
na področju infrastrukture, delovanja prometnih in
energetskih sistemov, izmenjave najboljših praks na
področju čiste energije in spodbujanja podonavske
kulture in turizma za premagovanje glavnih ovir,
ugotovljenih v regiji.

Da bi odpravili težave, SEUPR predlaga posebne dejavnos�
sodelovanja za obnovo in ohranjanje kakovos� vode,
ohranjanje biotske raznovrstnos�, krajine ter kakovos�
zraka in tal ter obvladovanje okoljskih tveganj.

USTVARJANJE BLAGINJE
pametno, družabno in inovativno

KREPITEV REGIJE
učinkovito, zdravo in varno

Kot del najbolj raznolike evropske makroregije države SEUPR
občutijo velike razlike glede inovacij, družbe znanja,
konkurenčnosti,izobraževanja,trgadelainsocialnevključenosti.

Podonavske države si delijo cilj izboljša� delovanje
demokra�čnih ins�tucij, centralnih, regionalnih in lokalnih
javnih uprav ter civilne družbe, da bi zagotovile varnejše okolje
za svoje državljane.

Zato tematska področja, namenjena krepitvi blaginje v regiji,
želijo spodbujati odličnost na področju raziskav in razvoja,
združevanja izvajalcev znanja, spodbujanja sodelovanja med
inovacijami, znanostjo in poslovnimi akterji, izboljšanja
poslovne podpore, izkoriščanja potenciala na trgu dela in boja
proti revščini.

Za dosego teh ciljev so se začele skupne akcije, katerih cilj je
zagotovi� preglednejše in učinkovitejše poli�čne, civilne in
upravne strukture, izboljša� mehanizme upravljanja na več
ravneh, olajša� upravno sodelovanje čezmejnih skupnos� in
boj pro� korupciji in organiziranemu kriminalu.

Zmogljivost in varnost

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

KONTAKTNI PODATKI
Pisarna DSP na Dunaju:
Mesto Dunaj/agencija za EU financiranje
Tel.: +43 (01) 89 08 088 2603
Kirchberggasse 33/9
1070 Dunaj
Avstrija
Pisarna DSP v Bukarešti:

Strategija EU za
podonavsko regijo
(SEUPR)
na prvi pogled

Ministrstvo za javna dela, razvoj in upravo
Tel.: +4 0372 111 356
14 Libertatii Blv. sector 5
050706 Bukarešta
Romunija

Izdano s strani: Ministrstva za javna dela, razvoj in upravo,
Romunija
Urejeno s strani: Danube Strategy Point, Januarja 2020
Projekt, sofinanciran s sredstvi Evropske unije
(ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj)

Makroregionalna strategija za
razvoj in zaščito podonavske regije

Obnovljena Evropa: makroregionalni
pristop

Strategija EU za podonavsko regijo (SEUPR) obravnava skupne
izzive, s katerimi se soočajo države, ki so v porečju Donave, in
hkra� izkorišča okrepljeno sodelovanje za doseganje
ekonomske, socialne in teritorialne kohezije. SEUPR ustvarja
sinergije in olajšuje sodelovanje in povezovanje vseh
zainteresiranih strani z namenom učinkovite uporabe
razpoložljivih virov.

Evropa je morala okrepi� regionalno sodelovanje pri iskanju
rešitev za izzive, ki presegajo državne meje in so bolj obsežni
po obsegu in vplivu, kot jih lahko upravlja vsaka regija ali
država sama zase. Zato so makroregionalne strategije (MRS)
zasnovane kot integrirani okviri sodelovanja za reševanje teh
izzivov in spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne
kohezije na velikih geografskih območjih.

V SEUPR živi 115 milijonov ljudi v deve�h državah članicah EU
(Avstrija, Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Nemčija,
Romunija, Slovaška in Slovenija) in pe�h državah, ki niso
članice EU (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Republika
Moldavija, Srbija in Ukrajina), ki se raztezajo od Črnega gozda
do Črnega morja.

MRS zagotavljajo boljše usklajevanje poli�k, ki združujejo
ključne zainteresirane strani z vseh ravni upravljanja, da
ak�vno sodelujejo in predlagajo učinkovite skupne pobude
kot ustrezen odgovor na skupne teritorialne izzive. MRS z
okrepljenim sodelovanjem, izmenjavo izkušenj in
prenašanjem znanja omogočajo strateško usklajen in
sinergijski pristop k trajnostnemu razvoju držav EU in držav, ki
niso članice EU.

Strategija zajema š�ri glavna tematska področja: povezljivost,
varstvo okolja, krepitev blaginje in varnost.

Regionalno sodelovanje
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MRS zagotavljajo priložnost za sodelovanje med
zainteresiranimi stranmi in razpoložljivimi viri financiranja, s
čimer je omogočeno osredotočanje na skupne prednostne
naloge in razvojne potrebe.
Trenutno obstajajo š�ri makroregionalne strategije EU:

Inova�vni razvoj

