VZÁJOMNÉ PREPOJENIE REGIÓNU
inteligentným a trvalým spôsobom

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
čisté a zelené

EUSDR sa zameriava na všeobecné vylepšenie prepojenia v
regióne s cieľom nepretržite prispievať k udržateľnému,
inkluzívnemu a inteligentnému rozvoju pomocou opatrení
v oblastiach ako doprava, energia, kultúra a cestovný ruch.

Povodie rieky Dunaj zahŕňa komplexné ekosystémy a
habitáty, ktoré sú ale krehké, prepojené a navzájom
závislé, ale od ktorých závisia všetky akĢvity ľudí bez
rozdielu. KlimaĢcké zmeny, nepretržité využívanie
prírodných zdrojov a všeobecná ochrana kvality
životného prostredia sú považované za hlavné výzvy
v podunajskom regióne .

Inovačný rozvoj

Spoločné úsilie vyvinuté štátmi podunajského regiónu
viedlo k značnému pokroku v koordinácii prác v oblas�
infraštruktúry, spôsobu, akým fungujú dopravné a
energe�cké systémy, zdieľania osvedčených postupov
v oblasti zelenej energie a podporovania kultúry, ako aj
cestovného ruchu na Dunaji s cieľom prekonať vážne
problémy v regióne.

Ochrana životného prostredia

KonekĪ vita

EUSDR ponúka v záujme prekonania týchto ťažkos�
špecifické ak�vity spolupráce s cieľom obnoviť a udržať
kvalitu vody, zachovať biodiverzitu, malebnosť prírody,
kvalitu vzduchu a pôdy, ako aj riadiť rizikové situácie v
životnom prostredí.

BUDOVANIE PROSPERITY
inteligentným, inovačným a
inkluzívnym spôsobom

POSILNENIE REGIÓNU
účinnosť, stabilita a bezpečnosť

Vzhľadom na to, že štáty zapojené do projektu EUSDR
patria do najrôznorodejšieho európskeho makroregiónu,
zisťujeme, že sú v nich veľké rozdiely v oblasti inovácií,
informačnej spoločnos�, konkurencieschopnos�, výchovy,
trhu práce a sociálnej inklúzie.

Krajiny podunajskej oblasti majú spoločný cieľ, ktorým je
zlepšenie spôsobu fungovania demokra�ckých inš�túcií,
ústredných, regionálnych a miestnych orgánov verejnej
správy a občianskej spoločnosti a tak vytvoriť bezpečnejšie
prostredie pre svojich občanov.

Tema�cké okruhy sledujúce zlepšenie úrovne prosperity v
podunajskom regióne majú preto za cieľ podnie�ť
excelentnosť v oblasti výskumu a vývoja, zlepšiť spoluprácu
medzi poskytovateľmi vedomos�, rozvíjať´ spoluprácu
medzi činiteľmi z oblasti inovácií, vedy a biznisu, zvýšiť
podporu pre podnikateľské prostredie, využívať potenciál
pracovnej sily a bojovať proti chudobe.

V záujme dosiahnu�a týchto cieľov, boli iniciované spoločné
akcie, ktorých cieľom bolo poskytnúť účinnejšie poli�cké,
občianske a administra�vne štruktúry, zlepšiť mechanizmy
vládnej pôsobnosti na rôznych úrovniach, uľahčiť
administra�vnu spoluprácu cezhraničných spoločens�ev a
bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu.

Kapacita a bezpečnosť
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Makroregionálna stratégia rozvoja
a ochrany podunajského regiónu

Európa sa znovu vynára:
makroregionálny prístup

Stratégia Európskej únie pre podunajskú oblasť (EUSDR) rieši
spoločné výzvy, ktorým čelia krajiny povodia rieky Dunaj, ktoré
tak majú možnosť lepšej spolupráce a prispievajú aj k
dosiahnu�u ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnos�.
Stratégia tak vytvára súdržnosť a uľahčuje spoluprácu a
prepojenosť všetkých zainteresovaných strán s cieľom
účinnejšieho využívania existujúcich zdrojov.

Európa potrebovala zlepšiť úroveň regionálnej spolupráce pri
iden�fikovaní riešení pre situácie, ktorých význam presahuje
národné hranice a ktoré majú taký komplexný vplyv, že žiadny
región ani štát ich nemôžu zvládnuť individuálne. V dôsledku
toho boli makroregionálne stratégie (MRS) navrhnuté vo
forme rámcových integrovaných dohôd o spolupráci, ktoré by
odpovedali na dané výzvy a podnie�li by ekonomickú, sociálnu
a územnú súdržnosť vo veľkých geografických oblas�ach.

EUSDR združuje 115 miliónov obyvateľov z 9 členských štátov EÚ
(Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Nemecko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko), ako aj
z 5 štátov mimo EÚ (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora,
Moldavská republika, Srbsko a Ukrajina) a zaberá oblasť od
Čierneho lesa až k Čiernemu moru.

Regionálna spolupráca

Stratégia pokrýva 4 najzávažnejšie tema�cké okruhy: vzájomné
prepojenie, ochrana životného prostredia, rozvoj kvality života a
posilnenie bezpečnos�.
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MRS umožňuje lepšie zosúladenie poli�k, spájajúc všetky
zainteresované subjekty na všetkých úrovniach vládnej
pôsobnosti tak, aby sa ak�vne zúčastňovali a navrhovali účinné
spoločné inicia�vy, ktoré by poskytovali vhodné riešenia v rámci
spoločnej územnej problema�ky. Prostredníctvom lepšej
spolupráce, výmenou skúseností a zdieľaním poznatkov
umožňuje MRS súčinný, strategický a koordinovaný spôsob
zaistenia trvalého rozvoja členských štátov EÚ, ako aj štátov
mimo EÚ.
MRS poskytuje možnosti spolupráce medzi zapojenými stranami
a dostupnými zdrojmi financovania tak, aby sa zamerali na priority
a spoločné potreby rozvoja.
V súčasnosti existujú 4 makroregionálne stratégie EÚ:

Koordinácia poliĹ k

