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Проект фінансується за кошти Європейського
Союзу (ЄФРР –Європейськийфондрегіонального
розвитку)

ЄСДР – Макрорегіональна
стратегія задля розвитку та
охорони Дунайського регіону
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону
(ЄСДР) пропонує спільне вирішення викликів, з якими
стикаються країни басейну річки Дунай. Таким чином
держави отримують користь від покращення співпраці та
досягнення економічної, соціальної та територіальної
згуртованності. Стратегія створює синергію та сприяє
співпраці і взаємодії всіх зацікавлених сторін з метою більш
ефективного використання наявних ресурсів.
ЄСДР об’єднує 115 мільйонів громадян з 9 країн-членів ЄС
(Австрія, Болгарія, Німеччина, Румунія, Словацька
Республіка, Словенія, Угорщина Хорватія та Чехія) та з 5
країн, що не входять до ЄС (Боснія і Герцеговина, Республіка
Молдова, Сербія, Україна та Чорногорія), і простягається від
Чорного лісу (нім. Schwarzwald), де бере початок р. Дунай,
до Чорного моря, в яке вона впадає.
Стратегія охоплює 4 основні тематичні сфери: зв’язок між
країнами, захист навколишнього середовища, сприяння
добробуту та зміцнення потенціалу регіону.

Європа потребує покращеного рівня регіональної співпраці
стосовно рішень, які виходять за рамки національних кордонів,
мають комплексний вплив і не можуть управлятись самостійно
на рівні окремого регіону чи країни. Саме тому
макрорегіональні стратегії (МРС) були розроблені у вигляді
інтегрованої співпраці, яка відповідає цим викликам та
заохочує економічну, соціальну та територіальну згуртованість
у великих географічних районах.
МРС забезпечує кращу координацію політики, об’єднуючи
ключових стейкхолдерів на усіх рівнях влади, для активної
участі та ефективних спільних ініціатив. Така діяльність
забезпечує прийняття виважених рішень для спільних
територіальних викликів. Завдяки покращеній співпраці,
обміну досвідом та передачі знань, МРС сприяє
скоординованому стратегічному підходу до сталого розвитку
країн ЄС та країн, що не є членами ЄС.
МРС пропонує можливості для співпраці між стейкхолдерами
та наявними джерелами фінансування, щоб вони могли
зосередитись на спільних пріоритетах та потребах розвитку.
На сьогодні існують 4 макрорегіональні стратегії ЄС:
•
•
•
•

Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону,
Стратегія Європейського Союзу для регіону Балтійського
моря,
Стратегія Європейського Союзу для Адріатико-Іонічного
регіону,
Стратегія Європейського Союзу для Альпійського регіону.

ЗВ’ЯЗОК МІЖ КРАЇНАМИ
ЕФЕКТИВНИЙ ТА СТІЙКИЙ

ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЧИСТЕ І
ЗЕЛЕНЕ ДОВКІЛЛЯ

ЄСДР зосереджується на покращенні загальної
згуртованості регіону, сприяючи сталому, всеосяжному
та ефективному зростанню через втілення заходів в
таких галузях, як транспорт, енергетика, культура та
туризм.

Басейн Дунаю містить складні і в той же час чутливі
екосистеми та природні середовища, які є основою
для всієї людської діяльності. В умовах зміни клімату
стійке використання природних ресурсів та загальне
збереження якості довкілля вважаються основними
викликами в Дунайському регіоні. В цьому сенсі
ЄСДР пропонує конкретні заходи для співпраці задля
відновлення та підтримки якості води, управління
екологічними ризиками, збереження біорозмаїття,
ландшафтів, якості повітря та ґрунтів.

Спільні зусилля держав Дунайського регіону призвели
до значного прогресу у координації інфраструктурних
робіт, у функціонуванні транспортної та енергетичної
систем, в обміні кращими практиками щодо зеленої
енергетики та в просуванні культури і туризму на Дунаї.
Ефективне планування, фінансування та реалізація
скоординованих заходів сприяли проходженню
важливих етапів у подоланні основних труднощів
регіону.

СПРИЯННЯ ДОБРОБУТУ
розумним, інклюзивним та
інноваційним способом

ЗМІЦНЕННЯ РЕГІОНУ
ефективність, стабільність та
безпека

Дунайський регіон часто вважають найбільш різнорідним
європейським макрорегіоном. Країни цього регіону
мають значні відмінності в галузях інновацій,
інформаційного суспільства, конкурентоспроможності,
освіти, ринку праці та інклюзії.

Країни Дунайського регіону мають спільну мету
покращити функціонування демократичних інститутів,
державних адміністрацій та центральних, регіональних
і місцевих організацій, щоб створити більш надійне та
безпечне середовище для своїх громадян.

Тому тематичні напрями, що націлені на сприяння
добробуту в Дунайському регіоні, мають на меті
активізувати співпрацю в галузях інновацій, науки та
бізнесу, розвивати освіту та науково-дослідницькі
розробки, підтримувати підприємництво, розвивати
ринок праці та боротись з бідністю.

Для досягнення цієї мети було розпочато спільні дії
спрямовані на забезпечення кращих політичних,
громадських та адміністративних структур, на
вдосконалення механізмів багаторівневого управління,
на сприяння адміністративному співробітництву
транскордонних громад та на боротьбу з корупцією та
організованою злочинністю.

