Stratégia Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej

Karpatský euroregión 2015

Stratégia Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej

Autori
Vladimír Benč, Adina Dumitru, Andrea Geszterédi, Béla Kézy, Gabriel Kiss, Tetyana Kulyk, Oleh
Luksha, Mónika Komádi, Brigitta Majorné László, Mária Naďová, Nataliya Nosa‐Pylypenko, Carmen
Olah, Vadym Pylypenko, Oksana Stankiewicz‐Volosianchuk
Autori podkladových analýz
Martin Angelovič, Branislav Cibík, Oksana Fentsyk, Ivan Gevtci, Tibor Ičo, Vadym Pylypenko, Sergii
Savarin, Katarína Sirá, Kateryna Stankiewicz‐Koval
Recenzenti
Alexander Duleba, Martin Guillermo‐Ramírez, Bogdan Lazar, Jozef Šuľak
Preklad
Preklad z anglického originálu: Preklady,s.r.o.

© Karpatský euroregión & autori

ISBN: 978‐80‐971208‐2‐5

9

788971

208250

Projekt

Udržateľný rozvoj pohraničných regiónov
fungovania Karpatského euroregiónu

pomocou

Zdroj financovania

Program cezhraničnej spolupráce ENPI
Maďarsko ‐ Slovensko ‐ Rumunsko ‐ Ukrajina 2007‐2013
Priorita 4: Podpora spolupráce „Ľudia ľuďom“

efektívneho

Opatrenie 4.1 Inštitucionálna spolupráca
Miesto(‐a) projektu

Žiadateľ:
Trvanie projektu:
Partneri

Pridružení partneri

Ciele

1. Zakarpatská oblasť (Ukrajina)
2. Ivano‐Frankivská oblasť (Ukrajina)
3. Župa Szabolcz‐Szatmár‐Bereg (Maďarsko)
4. Prešovský kraj (Slovensko)
5. Košický kraj (Slovensko)
6. Župa Maramures (Rumunsko)
7. Župa Satu‐Mare(Rumunsko)
Samospráva župy Szabolcs‐Szatmár‐Bereg, Maďarsko
24. december 2013 – 31. december 2015
1. Regionálne rozvojové združenie pre Karpatský euroregión, župa
Szabolcs‐Szatmar‐Bereg, Maďarsko
2. Karpatský euroregión Slovensko, Košický kraj, Slovensko
3. Karpatský euroregión Rumunská časť, Maramures región, Rumunsko
4. Medzinárodné združenie inštitúcií pre regionálny rozvoj “IARDI”,
Zakarpatská oblasť, Ukrajina
5. Verejné centrum “Podnikateľské aktivity”, Ivano‐Frankivská oblasť,
Ukrajina
1. Asociácia európskych prihraničných regiónov
2. Regionálna rada Ivano‐Frankivsk
3. Župná rada Transkarpatskej oblasti
4. Rada Černovickej oblasti
5. Župná rada Maramures
6. Župná rada Satu Mare
7. Verejná nadácia EuroClip, Župa Szabolcs‐Szatmár‐Bereg
Celkový cieľ: Zvýšiť účinnosť cezhraničnej spolupráce pri udržateľnom
rozvoji prihraničných regiónov vytváraním efektívnych nástrojov pre
tvorbu systémovej a dlhotrvajúcej cezhraničnej spolupráce.

Špecifické ciele:
1. Posilnenie úlohy Karpatského euroregiónu v cezhraničnej spolupráci
poskytnutím nových prístupov pre rozvoj euroregiónu;
2. Zabezpečenie efektívneho rozhodovacieho procesu v prihraničných
oblastiach prostredníctvom využitia súčasných nástrojov a vytvorenia
nových vzhľadom k udržateľnému rozvoju.
3. Vytvorenie novej úrovne spolupráce medzi úradmi, samosprávou, ako
aj mimovládnymi organizáciami a ostatnými zainteresovanými

subjektmi
Cieľové skupiny

‐
‐
‐
‐

Koneční príjemcovia
výhod

Očakávané výsledky

Hlavné aktivity

miestne/regionálne orgány, samosprávy a ich združenia,
rozvojové organizácie pôsobiace v rôznych právnych/organizačných
formách (regionálne rozvojové agentúry; miestne rozvojové agentúry;
atď.
mimovládne organizácie a inštitúcie, najmä tie, ktorých činnosti sú
zamerané na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce
medzinárodné organizácie, ktoré pôsobia v cieľovej oblasti

Miestne obyvateľstvo v prihraničných oblastiach, orgány a samosprávy,
regionálne inštitúcie, organizácie a inštitúcie, ktoré poskytujú verejné
služby v prihraničných oblastiach, odborné inštitúcie, mimovládne
organizácie.
1. Efektívny model fungovania Karpatského euroregiónu, s ktorým
súhlasia všetky strany – Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina.
2. Trvalé partnerstvá a informačný tok medzi orgánmi, samosprávami,
mimovládnymi organizáciami a expertnými skupinami v prihraničných
regiónoch
3. Aktivity pre rozvoj cezhraničnej spolupráce, ktoré majú strategický
význam pre cezhraničnú spoluprácu v súvislosti s udržateľným
rozvojom (infraštruktúrne projekty)
‐
Vytváranie národných a medzinárodných expertných skupín na
základe priorít rozvoja cezhraničnej spolupráce; Identifikácia nových
prístupov v rozvoji Karpatského euroregiónu, príprava odporúčaní
a akčného plánu.
‐
Vytváranie nových aktivít a návrhov strategického významu pre rozvoj
cezhraničnej spolupráce v rámci priorít, školení pre hlavné
zainteresované strany v príprave investičných projektov, workshopov,
okrúhlych stolov a konferencií.

Obsah
ÚVOD

………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1

KARPATSKÝ EUROREGIÓN ................................................................................................................... 13

2

ZHRNUTIE STRATÉGIE KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU 2020 & ĎALEJ .................................................... 16
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

TENTO DOKUMENT ................................................................................................................................... 16
VÝZVY A MOŽNOSTI ................................................................................................................................... 16
STRATEGICKÉ MOŽNOSTI ............................................................................................................................ 17
PRIORITY, CIELE A OPATRENIA ...................................................................................................................... 18
PLÁN IMPLEMENTÁCIE ............................................................................................................................... 20

ANALYTICKÁ ČASŤ ............................................................................................................................... 21
3.1
KOMPARATÍVNA ANALÝZA KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU .................................................................................. 21
3.2
SWOT ANALÝZA ...................................................................................................................................... 29
3.2.1 Geografia & demografia ................................................................................................................. 29
3.2.2 Ekonomika, konkurencieschopnosť & pracovný trh ........................................................................ 30
3.2.3 Verejné služby, infraštruktúra & doprava ....................................................................................... 33
3.2.4 Riadenie & verejná správa............................................................................................................... 34
3.2.5 Životné prostredie, klimatické zmeny & energetika ........................................................................ 35
3.2.6 Zdravotné & sociálne záležitosti ...................................................................................................... 36
3.2.7 Mobilita, migrácia, hranice & bezpečnosť....................................................................................... 38
3.2.8 Vzdelávanie, inovácie, kultúra & spoločnosť ................................................................................... 39
3.3
HLAVNÉ VÝZVY A MOŽNOSTI KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU ............................................................................... 40
3.3.1 Výzvy ............................................................................................................................................... 40
3.3.2 Potenciál .......................................................................................................................................... 43

4

BUDÚCNOSŤ KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU ....................................................................................... 45
4.1
KARPATSKÝ EUROREGIÓN – STRATEGICKÉ ALTERNATÍVY .................................................................................... 45
4.1.1 Úvod ................................................................................................................................................ 45
4.1.2 Podrobný popis možností ................................................................................................................ 46
4.1.3 Tabuľka pre porovnanie možností: zhrnutie .................................................................................... 57
4.1.4 Analýza možností na základe viacerých kritérií ............................................................................... 59
4.1.5 Kľúčové závery ................................................................................................................................. 62
4.2
DLHODOBÁ VÍZIA ...................................................................................................................................... 63

5

PRIORITY A CIELE STRATÉGIE ............................................................................................................... 66
5.1
VŠEOBECNÁ KONCEPCIA ............................................................................................................................. 66
5.2
ZHRNUTIE PRIORÍT A OPATRENÍ .................................................................................................................... 67
Priorita 1: životaschopná, aktívna a konkurencieschopná ekonomika Karpatského euroregiónu a zaujímavý
priestor na investovanie ............................................................................................................................... 67
Priorita 2: Čistý a ekologický Karpatský euroregión ..................................................................................... 68
Priorita 3: Dobre prepojený Karpatský euroregión....................................................................................... 70
Priorita 4: Inovatívny, odborný a vzdelaný Karpatský euroregión................................................................ 71
Priorita 5: Prírodné dedičstvo, miestna kultúra a história ............................................................................ 71
Priorita 6: Rozvoj spoločenstva CHS; podpora zdravia, zamestnanosti a sociálnych otázok v KER .............. 72
Tematické / medzisektorové priority ............................................................................................................ 73

6

PROGRAM IMPLEMENTÁCIE ................................................................................................................ 74
6.1

PLÁN ČINNOSTÍ ........................................................................................................................................ 74

6.1.1 Inštitúcie a postupy ......................................................................................................................... 74
6.1.2 Cieľové skupiny ................................................................................................................................ 75
6.1.3 Nástroje ........................................................................................................................................... 76
6.1.4 Ukazovatele ..................................................................................................................................... 93
6.1.5 Kritériá pre výber projektov............................................................................................................. 95
6.1.6 Plán komunikácie a zverejňovania .................................................................................................. 95
6.2
PREHĽAD MOŽNOSTÍ FINANCOVANIA ............................................................................................................ 97
6.2.1 Program cezhraničnej spolupráce prostredníctvom nástroja európskeho susedstva pre Maďarsko‐
Slovensko‐Rumunsko‐Ukrajina na roky 2014‐2020 ...................................................................................... 97
6.2.2 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko ‐ Bielorusko – Ukrajina na roky 2014‐2020.................... 98
6.2.3 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014‐2020 (Interreg V A) ........................... 99
6.2.4 Medziregionálny program Interreg V‐A Slovensko‐Maďarsko ...................................................... 101
6.2.5 Medziregionálny program Interreg V‐A Rumunsko‐Maďarsko ..................................................... 101
6.2.6 Spoločný operačný program Rumunsko – Ukrajina 2014‐2020 .................................................... 102
6.2.7 Ostatné programy ......................................................................................................................... 104
6.3
KONTROLA A HODNOTENIE ....................................................................................................................... 107
6.4
DISEMINÁCIA STRATÉGIE .......................................................................................................................... 107
7

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................... 109

8

ELEKTRONICKÉ PRÍLOHY .................................................................................................................... 112

Zoznam použitých skratiek
AA
AEBR
AM
ATO
BCP
BEI
CH
CHS
KER
CIDA
CDH/DH
DCFTA
EE
EEC
EIB
EGTC
EMS
EN(P)I
ERDF
ESPON
ETC
EÚ
EU28
EU2020
FDI
HDP
GHG
HU
IA CE
IC
ICT
IDP
INSSE
INTERREG
IP
IP
IPA
IPCC
ISCED
KSH
LBT
MCA
MEV
NATO
NGO
NUTS

Dohoda o pridružení (Asociačná dohoda)
Združenie európskych prihraničných regiónov
Aritmetický priemer
Protiteroristická operácia
Hraničný prechod
Bilancia spotreby energie a emisií
Cezhraničný
Cezhraničná spolupráca
Karpatský euroregión
Kanadská agentúra pre medzinárodný rozvoj
Hlavná oblastná nemocnica/oblastná nemocnica
Rozsiahla a komplexná zóna voľného obchodu
Energetická účinnosť
Európske hospodárske spoločenstvo
Európska investičná banka
Európske zoskupenie územnej spolupráce
Systém hospodárenia s energiou
Nástroj pre európske susedstvo (a partnerstvo)
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európska monitorovacia sieť, územný rozvoj a súdržnosť
Európska územná spolupráca
Európska únia
28 členských štátov Európskej únie
10‐ročná stratégia navrhnutá Európskou komisiou z dňa 3. marca 2010
pre ekonomický rozvoj Európskej únie
Priame zahraničné investície
Hrubý domáci produkt
Skleníkové plyny
Maďarsko
Medziregionálne združenie Karpatského euroregiónu
Medzimestský
Informačné a komunikačné technológie
Osoby vysídlené v rámci štátu
Národný štatistický úrad (Rumunsko)
Fond pre medziregionálnu spoluprácu v rámci Európy financovaný
prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Investičná priorita
Priemyselný park
Nástroj predvstupovej pomoci
Medzinárodný panel pre klimatické zmeny
Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelávania
Ústredný štatistický úrad Maďarska
Malý pohraničný styk
Analýza viacerých kritérií
Vízum na viacnásobný vstup
Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Mimovládna organizácia
Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely

OECD
P2P
PA
PHARE
PISA
PL
PM10
PPS
PR
PV
RDA
RES
RO
RRT
RTDI (R&D, RTD)
SD
SEAP
SK/SR
SME
SWOT
TEN‐T
TO
ToR
UA
UNESCO
Krajiny V4
DPH

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Medziľudský
Prioritná os
Program pomoci Spoločenstva pre krajiny strednej a východnej Európy
Program medzinárodného hodnotenia študentov
Poľsko
Pevná častica vo veľkosti do 10 mikrometrov
Štandard kúpnej sily
Vzťahy s verejnosťou
Fotovoltaický
Regionálna rozvojová agentúra
Obnoviteľné zdroje energie
Rumunsko
Železničný terminál
Výskum, technologický vývoj a inovácie
Štandardná odchýlka
Akčný plán pre udržateľnú energetiku
Slovensko/Slovenská republika
Malé a stredné podniky
Silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby
Transeurópske dopravné siete
Tematický cieľ
Referenčný rámec
Ukrajina
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Členovia Vyšehradskej skupiny: Poľsko, Česká republika, Slovensko,
Maďarsko
Daň z pridanej hodnoty

Zoznam obrázkov
OBRÁZOK 1 – ÚZEMIE KARPATSKÉHO EUROREGIÓNU ......................................................................................... 13
OBRÁZOK 2 – KONTAKTY....................................................................................................................................... 14
OBRÁZOK 3 – ÚZEMIE PARTNERSKÝCH KRAJÍN (2013) ......................................................................................... 21
OBRÁZOK 4 – OBYVATEĽSTVO PARTNERSKÝCH KRAJÍN (2013) ............................................................................ 21
OBRÁZOK 5 – VYBRANÉ ÚDAJE O DEMOGRAFII A URBANIZÁCII PARTNERSKÝCH KRAJÍN (2013)......................... 22
OBRÁZOK 6 – ROZDELENIE OBYVATEĽSTVA PODĽA VEKOVÝCH SKUPÍN (2013) ................................................... 22
OBRÁZOK 7 – OČAKÁVANÁ DĹŽKA ŽIVOTA PRI NARODENÍ (2013) ....................................................................... 23
OBRÁZOK 8 – HRUBÝ DOMÁCI PRODUKT (HDP) V BEŽNÝCH TRHOVÝCH CENÁCH (2013) ................................... 24
OBRÁZOK 9 – PODIEL KRAJÍN NA NÁRODNOM UKAZOVATELI (2013) .................................................................. 24
OBRÁZOK 10 – CELKOVÝ POČET AKTÍVNYCH PODNIKOV A POČET PODNIKOV NA TISÍC OBYVATEĽOV (2013)* .. 24
OBRÁZOK 11 – UKAZOVATELE TRHU PRÁCE (2013) .............................................................................................. 24
OBRÁZOK 12 – HLAVNÉ KOMUNIKÁCIE A HRANIČNÉ PRIECHODY V KARPATSKOM EUROREGIÓNE .................... 25
OBRÁZOK 13 – UKAZOVATELE DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY (2013, KM) ......................................................... 26
OBRÁZOK 14 – LOKALITY NATURA 2000 (2015) .................................................................................................... 27
OBRÁZOK 15 – ZÁKLADNÉ UKAZOVATELE CESTOVNÉHO RUCHU V KARPATSKOM EUROREGIÓNE (2013).......... 28
OBRÁZOK 16 – POČET HRANIČNÝCH PRIECHODOV .............................................................................................. 28
OBRÁZOK 17 – PREHĽAD MOŽNÝCH ALTERNATÍV ................................................................................................ 46
OBRÁZOK 18 – POROVNANIE KRITÉRIÍ .................................................................................................................. 59
OBRÁZOK 19 – PÁROVÉ POROVNÁVANIE MOŽNOSTÍ NA ZÁKLADE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ .............................. 60
OBRÁZOK 20 – TABUĽKA ROZHODNUTIA AKO VÝSLEDOK ANALÝZY NA ZÁKLADE VIACERÝCH KRITÉRIÍ .............. 61
OBRÁZOK 21 – NAVRHOVANÉ MOŽNOSTI ............................................................................................................ 63
OBRÁZOK 22 – PREHĽAD CIEĽOV PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE ENI PRE MAĎARSKO‐SLOVENSKO‐
RUMUNSKO‐UKRAJINU ......................................................................................................................................... 97
OBRÁZOK 23 – PREHĽAD PRIORÍT PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE POĽSKO – SLOVENSKO 2014‐2020
............................................................................................................................................................................ 100
OBRÁZOK 24 – PREHĽAD PRIORITNÝCH OSÍ MEDZIREGIONÁLNEHO PROGRAMU INTERREG V‐A SLOVENSKO‐
MAĎARSKO ......................................................................................................................................................... 101
OBRÁZOK 25 – PREHĽAD PRIORITNÝCH OSÍ MEDZIREGIONÁLNEHO PROGRAMU INTERREG V‐A RUMUNSKO‐
MAĎARSKO ......................................................................................................................................................... 102
OBRÁZOK 26 – PREHĽAD PRIORITNÝCH OSÍ SPOLOČNÉHO OPERAČNÉHO PROGRAMU RUMUNSKO – UKRAJINA
2014‐2020 ........................................................................................................................................................... 103
OBRÁZOK 27 – TABUĽKA PRE KONTROLU IMPLEMENTÁCIE PROJEKTOV V RÁMCI STRATÉGIE ......................... 107

Úvod
Stratégia Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej je navrhnutá ako iniciatíva, ktorá poskytne nový
impulz pre cezhraničnú spoluprácu v Karpatskom euroregióne. Je potrebné jasne a otvorene
povedať, že spolupráca Karpatského euroregiónu od roku 2004 viditeľne stratila svoju dynamiku.
Väčšina inštitúcií, odborníkov a obyvateľov Karpatského euroregiónu (KER) si myslí, že najúspešnejšie
obdobie KER bolo medzi rokmi 1993 a 2004. KER mal geopolitickú a medzinárodnú úlohu, avšak
najmä po vstupe krajín V4 do EÚ sa intenzita spolupráce zmenila. Uvedené môže byť priamym
dôsledkom zmeneného politického a ekonomického prostredia v tejto oblasti a skutočnosti, že
spoluprácu v rámci EÚ je možné dosiahnuť inými spôsobmi a prístupmi, pričom úloha Karpatského
euroregiónu už nie je rovnaká, ako bola na začiatku svojej existencie. Hoci KER môže získavať
dodatočné zdroje vďaka členstvu zúčastnených krajín v EÚ a niekoľkým programom cezhraničnej
spolupráce (CHS) vrátane Ukrajiny, stratil svoju medzinárodnú dôležitosť a politický význam.
Zároveň, Schengenská hranica skomplikovala CHS s Ukrajinou z pohľadu presunu tovarov, služieb
a ľudí cez hranicu, čím sa sťažila CHS v rámci KER. Avšak ešte dôležitejším problémom pre CHS v rámci
KER sú rôzne modely verejnej správy zúčastnených štátov s rôznymi právomocami regionálnych
orgánov. Je zrejmé, že KER splnil svoj pôvodný cieľ, keďže vytvoril platformu pre pravidelnú
komunikáciu medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi piatich krajín, avšak nemohol sa dostatočne
rozšíriť na nižšie úrovne spolupráce medzi účastníkmi CHS z pohľadu vytvorenia udržateľných sietí
CHS napr. na úrovni mimovládnych organizácií a malých a stredných podnikov.
Karpatský euroregión má šancu prežiť a stať sa efektívnym iba ak sa zásadne a dôsledne prehodnotí
jeho vízia, poslanie a strategické ciele. Pre pokračovanie jeho aktivít je nevyhnutná nová stratégia
vrátane komunikácie a marketingu. Spoločná stratégia KER je základným predpokladom pre
akýkoľvek úspešný rozvoj CHS v rámci každého euroregiónu. Zainteresované strany KER musia
porozumieť cieľom, ktoré chcú dosiahnuť.
Ďalším impulzom pre „znovuzrodenie“ KER môže byť samotná Ukrajina. Ukrajine je potrebné venovať
veľkú pozornosť z viacerých dôvodov:
‐

Podpísanie politických kapitol Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou na samite EÚ dňa
21.3.2014 prinieslo do vzťahu EÚ‐Ukrajina nový stimul pre strategický rozvoj. Implementácia
Dohody o pridružení Ukrajiny k EÚ, vrátane Rozsiahlej a komplexnej zóny voľného obchodu
(DCFTA), hoci nepredstavuje konečný cieľ členstva Ukrajiny v EÚ, prinesie príležitosti pre
udržateľný ekonomický rozvoj a prosperitu pre všetky regióny Ukrajiny, ako aj pre krajiny s ňou
susediace. DCFTA, ktorá sa bude predbežne vykonávať od 1.1.2016, ponúka Ukrajine rámec pre
modernizáciu svojich obchodných vzťahov a pre ekonomický rozvoj otvorením trhov
prostredníctvom postupného odstraňovania colných taríf a kvót, ako aj prostredníctvom
rozsiahlej harmonizácie legislatívy, noriem a predpisov v rôznych odvetviach súvisiacich
s obchodom. Vytvoria sa tak podmienky pre zosúladenie hlavných sektorov ukrajinskej
ekonomiky s normami EÚ a vznik príležitostí na zvýšenie obchodu a investícií so susednými
krajinami.
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‐

Pripojenie Krymu Ruskom, konflikt v Donbase a Donecku vyvolali rýchlu podporu od EÚ
v mnohých oblastiach, od humanitárnej pomoci, riešenie osôb vysídlených v rámci štátu (IDPs) až
po bezpečnostný rozmer spolupráce. Ďalšie rozšírenie konfliktu môže pre EÚ znamenať niekoľko
rizík (napr. rastúca migrácia, hrozby energetickej bezpečnosti atď.).

‐

Súčasná migračná kríza v EÚ ukázala dôležitosť posilnenia spolupráce v oblasti ochrany
Schengenskej hranice, zabránenia prevádzačstva ľudí, boja proti organizovanému zločinu
súvisiacemu s migráciou a ďalších výziev. Potrebná bude oveľa intenzívnejšia spolupráca
s krajinami susediacimi s EÚ, napríklad s Ukrajinou.

Pri riešení týchto problémov môže KER plniť významnú úlohu. V prvom rade ako medzičlánok medzi
EÚ a Ukrajinou, v druhom rade ako priamy iniciátor a súčasne beneficient opatrení prijatých EÚ
a Ukrajinou (napr. vytvorením logistického centra pre tok tovarov) a nakoniec, KER môže poskytnúť
know‐how z niekoľkých oblastí rozvoja vrátane skúseností so vstupom do EÚ zainteresovaným
stranám na Ukrajine a vrátane vzniku nových euroregiónov na Ukrajine.
Hlavný cieľ formulovaný zakladateľmi KER v roku 1993 nie je potrebné významne upravovať:
“zlepšenie kvality života, zachovanie mieru, vytváranie dobrých vzťahov medzi ľuďmi v prihraničných
oblastiach, zníženie deliacej funkcie hranice a zabezpečenie priepustnosti hranice”.
Všetky členské regióny KER stále čelia množstvu bežných problémov: sociálne a ekonomické
zaostávanie vrátane vysokej nezamestnanosti, odchodu vzdelaných a mladých ľudí z regiónu do
atraktívnych centier mimo oblasti, rastúce regionálne nerovnosti, riešenie globálnych výziev ako je
migrácia atď. Ak zoberieme do úvahy výrazný záujem EÚ o integráciu Ukrajiny, otvára sa nový
priestor pre väčšinu účastníkov a Karpatský euroregión by mohol využiť svoju pozíciu a zvyšky svojej
reputácie pre dobrú vec. Spoločné problémy by nás mali spojiť a vytvoriť spoločné riešenia.
Stratégia Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej je základný, kľúčový strednodobý strategický
dokument, ktorý vychádza z analýzy ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja oblasti
KER, na základe analýzy situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikov, záujmových skupín
a ostatných subjektov v oblasti, ktorý vytvára víziu budúcnosti. Definuje možné prostriedky splnenia
vízie rozvoja KER, zvýšenie sociálneho, ekonomického, kultúrneho a udržateľného rozvoja oblasti.
Stratégia Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej neodpovedá na všetky otázky. Rovnako ani
nedefinuje jeden a jediný spôsob ako dosiahnuť spoločné ciele a priority. Je potrebné ho chápať ako
otvorený dokument, ktorý sa hodnotí a upravuje podľa potreby. Musí to byť dokument, ktorý
nezostane odložený v zásuvke. Musí reagovať na zmeny v širšom prostredí, zmeny v potrebách
obyvateľov, legislatívne zmeny atď. Vychádza z princípu, podľa ktorého plánovací proces bude
úspešný iba vtedy, ak sa považuje za dlhodobý proces a ak bude postupne upravovaný
a aktualizovaný podľa zmien a potrieb každodenného života.
Malo by ísť o dokument, ktorý spája všetky aktívne strany v Karpatskom euroregióne s cieľom zvýšiť
efektivitu a predvídateľnosť cezhraničnej spolupráce, pričom poskytuje udržateľný rozvoj
prihraničných regiónov vytváraním efektívnych nástrojov pre zavedenie systematickej a trvalej
cezhraničnej spolupráce. Cieľom stratégie je posilnenie úlohy Karpatského euroregiónu
v cezhraničnej spolupráci prostredníctvom poskytovania nových prístupov pri rozvoji euroregiónu,
pričom predstavuje nový nástroj národných, regionálnych a miestnych orgánov pre zohľadnenie
hraničného umiestnenia cieľových oblastí a súčasné spracovanie regionálnej politiky, kde návrh
a plánovanie cezhraničnej spolupráce sú jednými z kľúčových smerov regionálneho rozvoja
prihraničných oblastí.
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Táto stratégia by sa mala tiež použiť ako nástroj implementácie aktívnej cezhraničnej politiky, ktorá
odráža potrebu zvýšenia konkurencieschopnosti ekonomiky / životného prostredia / ľudských zdrojov
regiónu. Avšak určite musí ísť o dokument, ktorý zintenzívni bilaterálne a multilaterálne vzťahy medzi
krajinami, regiónmi, inštitúciami a najmä – ľuďmi žijúcimi v oblasti KER. Mala by zabezpečiť vyšší
životný štandard pre obyvateľov tohto regiónu.
Stratégia bude úspešná, iba ak bude splnených nasledujúcich šesť podmienok:
1| KER by mala prijať svoje strategické ciele, na ktorých sa zhodli všetci účastníci;
2| Regionálne a miestne orgány ako aj ostatné zainteresované subjekty v oblasti by mali prispievať
do spoločného „rozpočtu KER“, nespoliehať sa externé financovanie poskytnuté EÚ alebo ostatnými
darcami. Je najvyšší čas, aby členovia vytvorili dobre fungujúci systém členstva a uvažovali o založení
spoločného fondu, ktorý by podporoval dôležité projekty a programy v budúcnosti;
3| KER by mal byť schopný prispievať k lepšej koordinácii regionálnej rozvojovej politiky a územného
plánovania susediacich regiónov;
4| KER by sa mal stať platformou pre plánovanie spoločných aktivít podporovaných na úrovni EÚ
a/alebo krajiny;
5| KER by sa mal zameriavať na inštitucionalizáciu sietí spolupráce na niekoľkých úrovniach, pričom
jednou z možností by mohlo byť vytvorenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EGTC);
6| KER by sa mal zameriavať na vytvorenie verejného povedomia o spoločnom cezhraničnom území
a spoločnej cezhraničnej spolupráci, vrátane využitia médií a stálych vzťahov s verejnosťou.
Stratégia je výsledkom medzinárodnej spolupráce expertov zo všetkých zúčastnených strán.
Poskytuje detailnú charakteristiku
‐ prehľadu o území s využitím najmä kvantitatívnych údajov;
‐ spoločných problémov, výziev a potenciálu Karpatského euroregiónu;
‐ budúcnosti Karpatského euroregiónu ako nadnárodnej organizácie;
‐ priorít a opatrení pre dosiahnutie spoločnej vízie;
‐ implementačného programu spolu s akčným plánom, zoznamom potenciálnych projektov ako aj
podrobnosťami o sledovaní a šírení.
Prílohy obsahujú ostatné relevantné informácie o
‐
‐

skutočnej situácii v regióne KER – analytická časť stratégie,
výsledkoch verejných a expertných prieskumov, ktoré boli uskutočnené s cieľom preskúmať
viditeľnosť a budúce fungovanie Karpatského euroregiónu.
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1 Karpatský euroregión
Karpatský euroregión je medzinárodné združenie v strednej a východnej Európe, založené dňa
14.2.1993 ministrami zahraničných vecí Poľska, Ukrajiny a Maďarska v Debrecíne. Bol prvým
euroregiónom po politickej a ekonomickej transformácii, ktorý integruje niekoľko správnych
jednotiek z bývalého východného bloku so spoločnou históriou, paralelným ekonomickým vývojom
a podobnými tradíciami. V geopoliticky nestabilnom čase, rozloha KER tvorila 53 000 km²
s populáciou 5 miliónov obyvateľov. Po pripojení slovenských a rumunských partnerov dosiahla jeho
rozloha 145 000 km² a populácia 14,2 milióna obyvateľov.
Obrázok 1 – Územie Karpatského euroregiónu

Cieľom Karpatského euroregiónu je zlepšiť kvalitu života, zachovať mier, vytvoriť dobré vzťahy medzi
obyvateľmi v prihraničnej oblasti, zmierniť rozdeľovaciu funkciu hranice a zabezpečiť jej priepustnosť.
V súlade s Dohovorom č. 106 Rady Európy1, sú celkové ciele partnerov definované nasledovne:
‐
‐

podpora spolupráce v oblasti spoločnosti, ekonomiky, vedy a výskumu, životného prostredia,
vzdelávania, kultúry a športu.
podpora zavedenia cezhraničného projektu prostredníctvom lobingu, vzájomnej spolupráce
s národnými inštitúciami a organizáciami.

1

European Outline Convention on Transfrontier Cooperation between Territorial Communities or Authorities,
Madrid, 21.5.1980
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Euroregión, ktorý sa nachádza v geografickom strede Európy, zahŕňa 17 správnych jednotiek (krajov,
regiónov) v piatich krajinách: Maďarsko, Slovensko, Poľsko, Rumunsko a Ukrajina.
Pred mnohými rokmi založené medziregionálne združenie Karpatský euroregión nepredstavuje
nadštátny ani nadnárodný subjekt, ale ide o rámec pre uľahčenie medziregionálnej spolupráce
(spoločný poradný a koordinačný orgán).2 Organizačnú štruktúru KER tvorí: Medzinárodná Rada
s prezídiom a predsedom, Medzinárodný sekretariát, národné úrady a pracovné komisie. Najvyšším
orgánom KER je Rada, ktorá pozostáva z troch zástupcov z každej členskej krajiny. Rada sa stretáva
každých šesť mesiacov. Prerokováva a jednomyseľne prijíma spoločné projekty a rozhoduje
o dôležitých otázkach súvisiacich so spoluprácou (vymenovanie, rozpočet a organizačné zmeny).
Predseda je volený každé dva roky za účelom riadenia stretnutí a zastupovania KER vo vonkajších
vzťahoch.
Medzinárodný sekretariát je zodpovedný za prevádzkové úlohy a to:
‐
‐
‐
‐
‐

administratíva,
koordinácia každodenných činností,
organizácia stretnutí Rady,
zabezpečenie vzťahov medzi národnými časťami,
vytváranie vzťahov s medzinárodnými organizáciami.

V každej členskej krajine je zriadená jedna národná kancelária s cieľom zabezpečiť udržanie
spolupráce. Táto organizuje, koordinuje a posúva úlohy členkej základni a implementuje spoločné
medziregionálne projekty.
Pracovné komisie sú vytvorené rozhodnutím Rady a zameriavajú sa na špecifické oblasti
medziregionálnej spolupráce – vedené rôznymi krajinami:
‐
‐
‐
‐
‐

2

Pracovná komisia pre regionálny rozvoj (HU),
Pracovná komisia pre cezhraničný obchod (RO),
Pracovná komisia pre cestovný ruch a životné prostredie (PL),
Pracovná komisia pre sociálnu infraštruktúru (UA),
Pracovná komisia pre prevenciu a pomoc pri živelných pohromách (SK).

Nejde o administratívnu úroveň nadnárodného orgánu.
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Obrázok 2 – Kontakty

Orgán

Národné
časti

Kontaktná osoba

Telefón

4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5.

HU

SESZTÁK, Oszkár

PL

JODŁOWSKI,
Józef

RO

LAZAR, Bogdan

SK

LENÁRTOVÁ,
Renáta

UA

NOSA, Natalie

Užhorod,
Shvabskaya
71

MAJORNÉ
LÁSZLÓ, Brigitta

4400 Nyíregyháza,
Hősök tere 5.

Medzinárodný
sekretariát

Národné
úrady

Adresa

PL

LASEK, David

RO

LAZAR, Bogdan

SK

BURAŠ, Eduard

UA

NOSA, Natalie

Rynek 16
35‐064 Rzeszów
430311 str. Gh.
Sincai nr. 46., Baia
Mare
Hlavná 68,
040 01 Košice
Street

Rynek 16
35‐064 Rzeszów
430311 str. Gh.
Sincai nr. 46., Baia
Mare
Hlavná 68,
040 01 Košice
Užhorod,
Shvabskaya
71

Street
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Webová stránka

+36 42 599 501

carpathianeuroregion.org

+48 17 852 52 05

karpacki.pl

+402‐62‐214659

uprec.ro

+421 55 6419 317

ker.sk

+380 993 254 990

Iardi.org

+36 42 599 592

carpathianeuroregion.org

+48 17 852 52 05

karpacki.pl

+402‐62‐214659

uprec.ro

+421 55 6254 249

ker.sk

+380 993 254 990

Iardi.org

2 Zhrnutie Stratégie Karpatského
euroregiónu 2020 & ďalej
2.1 Tento dokument
Hlavným účelom Stratégie Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej je položiť základy oživenia iniciatívy
spolupráce v KER. Ide o základný a kľúčový strednodobý strategický dokument, ktorý vychádza
z analýzy ekonomického, environmentálneho a sociálneho rozvoja územia KER a stavia na poznaní
situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikov, záujmových skupín a ďalších subjektov
v oblasti. Je výsledkom práce angažovaných odborníkov zo všetkých zúčastnených regiónov.
Poskytuje všetky informácie pre rozhodovacie orgány nevyhnutné na podniknutie ďalších krokov
a určenie jasného smerovania vývoja spolupráce. Konkrétnejšie:
‐
‐
‐
‐

Jasne formuluje najdôležitejšie výzvy a taktiež potenciál regiónu;
Identifikuje strategické alternatívy pre budúci rozvoj a správu Karpatského euroregiónu;
Jasne predstavuje najdôležitejšie spoločné rozvojové priority, ciele a tiež hlavné navrhované
opatrenia;
Poskytuje jednoznačný plán implementácie, uľahčuje rozšírenie stratégie.

Skrátený materiál bol spracovaný pre osoby s rozhodujúcou právomocou, ktoré sú veľmi
zaneprázdnené. Ide o stručný dokument, ktorý zahrňuje všetky kľúčové momenty stratégie.

2.2 Výzvy a možnosti
Karpatský euroregión začal svoju činnosť ako priekopnícka iniciatíva po zmene režimu v strednej
a východnej Európe, spojením regiónov z rôznych „meniacich sa“ krajín s cieľom zosúladenia svojich
priorít a spolupráce namiesto súťaženia. Iniciatíva sa rozbehla rýchlo, priniesla významné výsledky
a prospela zúčastneným regiónom využitím potenciálu mnohostrannej nadnárodnej spolupráce.
Vstup niektorých krajín do EÚ však priniesol z pohľadu Karpatského euroregiónu niektoré negatívne
zmeny: zúčastnené regióny presunuli svoje zameranie viac na rôzne cezhraničné spolupráce
a nadnárodné iniciatívy Európskej únie, pričom KER postupne stratil svoju dôležitosť; v súčasnosti
dokonca bojuje o prežitie – je poháňaný iba vlastnou zotrvačnosťou. K tomu však nedošlo
nedobrovoľne – ide o výsledok nešťastných zmien prostredia, ktorým sa KER nedokázal prispôsobiť.
Nejde pritom iba o nešťastné zmeny; dokonca aj bez nich nie je Karpatský euroregión bez problémov
– hoci ponúka unikátny potenciál pre spoluprácu. Napríklad, pokrýva extrémne veľké (145 000 km2,
14,2 miliónov ľudí) a heterogénne územie, s väčším množstvom medziregionálnych rozdielov než
spoločných znakov. Tieto – často úplne zásadné – odlišnosti sú prítomné v geografických
podmienkach, priestorovej a sídelnej štruktúre, verejnosprávnych systémoch a úrovni ekonomického
a sociálneho rozvoja. Okrem toho existujú významné rozdiely aj v rámci samotných krajín medzi
mestskými a vidieckymi oblasťami, medzi horskými a rovinatými oblasťami. Taktiež nemožno zabúdať
na skutočnosť, že tieto regióny navzájom súperia o investorov, granty, turistov a kvalitné zdroje.
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Potom nie je prekvapením, že aj bez negatívnych vplyvov niektorých externých zmien je pomerne
náročné nájsť spoločné riešenia, vytvoriť spoločné ciele a spoločnú identitu KER. Na dôvažok existujú
aj fyzické prekážky – štátne hranice – ktoré v súčasnosti bránia efektívnej spolupráci. Ak vezmeme do
úvahy vízový režim s Ukrajinou, skutočnosť že Rumunsko nie je členom Schengenského priestoru,
relatívne nízku početnosť hraničných priechodov a často nevhodnú technickú infraštruktúru na
hraniciach, potom je cezhraničná mobilita – hlavná podmienka dobrej spolupráce – značne
obmedzená.
Našťastie, okrem výziev táto iniciatíva na spoluprácu ponúka aj početné možnosti, ktoré by mohli byť
využité pre vzájomný prospech všetkých zúčastnených regiónov. Existuje tu silná tradícia
cezhraničnej spolupráce – tak dvojstrannej ako aj mnohostrannej – na regionálnej, lokálnej úrovni –
a tiež na úrovni rôznych inštitúcií. Tiež je možné stavať na kultúrnej rozmanitosti a vzťahoch medzi
národnosťami. Karpatský euroregión predstavuje 16‐miliónový trh v dosahu miestnych podnikov.
Disponuje tiež rozmanitým súborom turistických atrakcií – ktorý poskytuje dobrý základ pre
medziregionálny cestovný ruch ako aj pre prilákanie turistov z oblastí mimo KER. Napokon,
k dispozícii je dostupné dostatočné financovanie pre cezhraničnú a nadnárodnú spoluprácu
z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

2.3 Strategické možnosti
Ako
sme
už
spomenuli
v predchádzajúcom texte, Karpatský
euroregión
ako
iniciatíva
pre
spoluprácu stratil svoj smer už
pomerne dávno. Bez spoločnej vízie
a spoločných cieľov – ku ktorým sa
zaviazali
všetci
partneri
a ich
kompetentné osoby, neexistuje šanca
na obnovu. Z tohto dôvodu sa musia
v prvom rade kompetentné osoby
rozhodnúť o budúcom smerovaní
spolupráce.
Aby
bolo
takéto
rozhodovanie možné, predstavuje
tento
dokument
strategické
alternatívy pre Karpatský euroregión.

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový
európsky
makroregión

Možnosť 4:
Spoločná
vízia +
spoločná
organizácia
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Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Karpatský
euroregión –
strategické
možnosti

Možnosť 3:
Spoločná vízia

Nižšie uvádzame v stručnosti možné alternatívy.
‐
‐

‐

‐

‐

Možnosť 1 – Ukončenie činnosti.
Toto je krajné (a bolestivé) riešenie: ukončenie iniciatívy za spoluprácu; dodržia sa zostávajúce
záväzky, následne sa rozložia organizačné štruktúry a podniknú sa nevyhnutné právne kroky.
Možnosť 2 – Neurobiť nič / bežné činnosti.
Táto možnosť zahŕňa ponechanie KER pri vynaložení čo najmenšieho úsilia; v tomto prípade nie
je potrebné žiadne formálne rozhodnutie, spolupráca pokračuje bez zmeny a vonkajší „imidž
spolupráce“ je zachovaný bez reálneho naplnenia spoločnej vízie.
Možnosť 3 – Spoločná vízia
Prijme sa spoločná vízia – pre všetkých partnerov – upravená podľa zmenených podmienok. Táto
spoločná vízia sa doplní o zoznam konkrétnych činností, ktoré je potrebné vykonať a iniciatívu za
spoluprácu – partneri – zabezpečia aspoň najdôležitejšie činnosti.
Možnosť 4 – Spoločná vízia a spoločná organizácia.
Rovnako ako pri Možnosti 3, prijme sa spoločná vízia – pre všetkých partnerov a upravená podľa
zmenených podmienok, pričom táto vízia sa doplní o zoznam konkrétnych činností, ktoré je
potrebné vykonať. Okrem toho však partneri založia jednotnú spoločnú organizáciu (spoločný
vykonávací orgán) iniciatívy za spoluprácu (možná forma: EGTC) – ktorá bude vykonávať
najdôležitejšie identifikované činnosti.
Možnosť 5: Nový európsky makroregión.
Táto možnosť je zďaleka najambicióznejšia: zahŕňa premenu KER na nový európsky makroregión,
s aktívnou pozíciou v rámci Európskej únie a s cieľom umiestnenia KER v rôznych predpisoch
upravujúcich štrukturálne nástroje EÚ ako prioritný makroregión. Predpokladom tejto možnosti
je príprava a zavedenie veľmi podrobnej a konkrétnej makroregionálnej stratégie.

Strategické možnosti sú identifikované a definované – teraz sú na rade kompetentné osoby – ktoré
musia rozhodnúť, ktorá z uvedených možností sa pre KER použije.
S cieľom podporiť toto rozhodovanie tím pripravil svoj návrh, ktorý tu uvádzame (pre viac
podrobností pozrite príslušnú kapitolu).
Možnosť 1 alebo Možnosť 2 sa nenavrhujú – obe by viedli k zániku iniciatívy za spoluprácu. Podľa
analýzy na základe viacerých kritérií je Možnosť 5 v súčasnosti príliš ambiciózna. Návrhom expertov je
výber buď Možnosti 3 alebo Možnosti 4 – avšak Možnosť 4 by priniesla vyššia šancu na úspech.

2.4 Priority, ciele a opatrenia
Ak bude prijaté rozhodnutie o pokračovaní spolupráce, je potrebné stanoviť jasné ciele a priority
v súvislosti s obsahom spolupráce. V Kapitole 5 navrhujeme priority a opatrenia na základe
identifikovaných výziev a možností.
Nasledujúca tabuľka zhŕňa navrhovanú víziu a priority, pričom pri každej priorite predstavujeme tiež
navrhované opatrenia.

18

VÍZIA
Karpatský euroregión: miesto, kde ľudia žijú radi;
miesto, ktoré stojí za návštevu

PRIORITY

1| Živá, aktívna,
konkurencieschopná
ekonomika & atraktívny
investičný priestor
Udržateľný rozvoj
Karpatského euroregiónu
‐ Ekonomický

‐ Sociálny
‐ Kultúrny
‐ Environmentálny
‐ Mobilita

Základná
stratégia

2| Čistý a šetrný
k životnému prostrediu

‐ jednotný
kvalitný, zelený,
čistý, prepojený,
bezpečný

3| Dobre prepojený &
efektívny hraničný režim

‐ obnova reálnej
ekonomiky

4| Inovatívny, zručný
a vzdelaný

‐ udržateľné
susedstvo

5| Národné dedičstvo,
miestna kultúra a história

MEDZISEKTOROVÉ PRIORITY

1| Podpora ukrajinskej časti
KER pri štandardizácii
a pridružení k EÚ
prostredníctvom
cezhraničných aktivít a výmena
skúseností s reformami
2| Zvýšenie kapacít
cezhraničnej spolupráce a
inštitúcií
3| Ľudia ľuďom

6| Rozvoj spoločenstva
cezhraničnej spolupráce,
rozvoj zdravotníctva,
zamestnanosti a sociálnej
oblasti

Priorita 1: Živá, aktívna, konkurencieschopná ekonomika Karpatského euroregiónu & atraktívny
investičný priestor
‐ 1.1 Rozvoj malých a stredných podnikov a podnikania, vrátane rozvoja pracovného trhu
‐ 1.2 Podpora obchodu a investícií & zvýšenie cezhraničnej prepravy a logistiky
‐ 1.3 Podpora potenciálu vybraných odvetví ekonomiky: rozvoj vidieckych oblastí, kreatívny
priemysel a odvetvie cestovného ruchu (vrátane zdravia)
‐ 1.4. Rozvoj IT služieb & infraštruktúry pre lepšie riadenie & viditeľnosť cezhraničnej spolupráce

Priorita 2: Karpatský euroregión, ktorý je čistý a šetrný k životnému prostrediu
‐ 2.1 Ochrana životného prostredia, udržateľný prístup k prírode a jej zdrojom, zachovanie
biodiverzity
‐ 2.2 Vodné a odpadové hospodárstvo, kanalizácia
‐ 2.3 Zmierňovanie klimatických zmien a spolupráca v prípadoch núdze
‐ 2.4 Posilnenie spolupráce v oblasti energetiky (efektívnosť & bezpečnosť & obnoviteľné zdroje
energie)
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Priorita 3: Dobre prepojený Karpatský euroregión & efektívny hraničný režim
‐ 3.1 Efektívnosť a bezpečnosť hraníc, riadenie hraníc, colné a vízové procedúry
‐ 3.2 Mobilita & bezpečnosť dopravy vrátane infraštruktúry a zariadenia hraničných priechodov
Priorita 4: Inovatívny, zručný a vzdelaný Karpatský euroregión
‐ 4.1 Výskum & inovácie & nové technológie
‐ 4.2 Zvýšenie vzdelanosti
Priorita 5: Prírodné dedičstvo, miestna kultúra a história
‐ 5.1 Podpora a zachovanie národného dedičstva miestnej kultúry a histórie
‐ 5.2 Zvýšenie znalosti obyvateľov KER o prírodnom & kultúrnom dedičstve KER
Priorita 6: Rozvoj spoločenstva cezhraničnej spolupráce, rozvoj zdravotníctva, zamestnanosti a
sociálnej oblasti v rámci KER
‐ 6.1 Zvýšenie efektívnosti verejnej správy a inštitucionálnej kapacity pre cezhraničnú spoluprácu &
rozvoj spoločenstva cezhraničnej spolupráce
‐ 6.2 Podpora rozvoja ochrany zdravia obyvateľov KER
‐ 6.3 Zamestnanosť a sociálne služby v rámci KER
‐ 6.4. Rozvoj modernej identity cezhraničnej spolupráce & spoločných informácií /mediálneho
priestoru

2.5 Plán implementácie
Stratégia Karpatského euroregiónu obsahuje viac ako len identifikáciu priorít a opatrení – v Kapitole 6
dokument predstavuje podrobný akčný plán s uvedením konkrétnych krokov, ktoré je potrebné
podniknúť, termíny pre ich splnenie a právomoci.
Okrem toho, navrhuje tiež 41 konkrétnych projektov spolupráce spolu s navrhovanou stratégiou –
identifikovanou a pripravenou tímom expertov.
Nakoniec tiež predstavuje kontrolný systém a kroky pre zverejňovanie a uzákonenie.
Stratégia je dôležitým prvým krokom, keďže určuje hlavné podmienky pre obnovu Karpatského
euroregiónu ako iniciatívy za spoluprácu. Práca zapojených expertov zo všetkých zúčastnených
regiónov, podieľajúcich sa na návrhu dokumentu, dokázala proces obnovy posunúť až sem – teraz je
čas, aby do toho vstúpili kompetentné osoby, viedli čestný dialóg a prijali niektoré nevyhnutné
rozhodnutia. Keď budú rozhodnutia prijaté, môžu odborníci znovu prevziať kontrolu nad procesom
a konať v zmysle pokynov vyplývajúcich z týchto rozhodnutí.
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3 Analytická časť
3.1 Komparatívna analýza Karpatského euroregiónu3
Celková rozloha Karpatského euroregiónu je 145 000 km². Najväčšia časť patrí Ukrajine (39%), pričom
podiel Slovenska je najmenší (11%). Morfológia KER ukazuje heterogénny obrázok: zahŕňa aluviálne
planiny, vrchy a pohorie Karpát. Podiely na počte obyvateľov 14,2 milióna sú podobné ako pri
podieloch na území, s výnimkou Ukrajiny a Poľska, ktoré majú mierne vyšší podiel. Najväčšie mestá
sú najmä sídla regiónov a oblastí. Niektoré z nich majú národný a medziregionálny hospodársky
a dopravný význam (napr. Ľvov, Černovice, Ivano‐Frankovsk, Košice, Debrecín). Relatívne vysoký
podiel obyvateľstva oblastných sídel na celkovom obyvateľstve a na mestskom obyvateľstve sídel
predstavuje riziká pre očakávaný polycentrický rozvoj. Na druhej strane však zároveň sa môžu stať
laboratóriami pre koordinovaný polycentrický rozvoj na celom území euroregiónu.
Obrázok 3 – Územie partnerských krajín (2013)
Poľsko

Obrázok 4 – Obyvateľstvo partnerských krajín (2013)

Maďarsko

Poľsko

Maďarsko

Slovensko
Slovensko

Ukrajina
Ukrajina

Rumunsko

Rumunsko

Rozdiely v hustote obyvateľstva a v štruktúre sídel poukazujú na rozdielny charakter regiónov:
‐

‐

napr. niekoľko maďarských žúp – napriek prítomnosti väčších mestských centier – sa vyznačuje
vysokým počtom malých dedín; tieto vidiecke oblasti sú spravidla vystavené zložitým
ekonomickým a sociálnym problémom (napr. chudoba, vysťahovalectvo, nedostatok služieb),
avšak môžu tiež uchovávať prírodné hodnoty a tradičný spôsob života, pričom ich atraktivita
môže byť základom pre vidiecky, aktívny a ekologický cestovný ruch;
ostatné regióny (napr. Poľsko, región Ľvov alebo Košický kraj) sú hustejšie obývané;

3

Táto kapitola vychádza z podrobnej analýzy prepojených regiónov v každom členskom štáte. Tieto profily
krajín sú dostupné v elektronickej podobe Stratégie Karpatského euroregiónu 2020 & ďalej. Údaje v tejto
kapitole sa vzťahujú na oblasti a regióny Karpatského euroregiónu a nie na celé krajiny. Vo všeobecnosti sú
zdroje údajov nasledovné: Maďarsko – Maďarský centrálny štatistický úrad (www.ksh.hu), Slovensko –
Štatistický úrad SR (www.statistics.sk), Rumunsko – Národný štatistický úrad (www.insse.ro), Ukrajina –
Národný štatistický úrad na Ukrajine (www.ukrstat.org), Poľsko – Poľský štatistický úrad (stat.gov.pl). V prípade
použitia iných zdrojov budú tieto jasne uvedené.
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‐

niektoré mestské územia sú malé mestá s obmedzenou spádovou oblasťou
a konkurencieschopnosťou, ale rozsiahla sieť malých a stredne veľkých miest ponúka širokú škálu
(verejných) služieb pre svoju spádovú oblasť a môžu podporovať cezhraničnú spoluprácu
v rôznych odvetviach.

Obrázok 5 – Vybrané údaje o demografii a urbanizácii partnerských krajín (2013)
Hustota osídlenia
(ľudí/km²)

Index starnutia
(%)

Počet miest

Počet dedín

Maďarsko

86,1

111,3

111

757

Slovensko

102,7

70,9

40

1065

Rumunsko

75,3

94,5

28

1283

Ukrajina

107,0

77,8

81

3677

Poľsko

116,8

91,3

51

n.d.

97,6

89,2

311

n.d.

Karpatský euroregión

Starnúce obyvateľstvo a vysťahovalectvo sú najdôležitejšie demografické problémy vidieckych
oblastí: vývoj indexu starnutia je každým rokom horší, pričom najviac je týmto vývojom zasiahnuté
Maďarsko. Výrazný pokles počtu obyvateľov znižuje veľkosť pracovnej sily v oblasti – čo predstavuje
nevýhodu z pohľadu konkurencieschopnosti. Niektoré časti KER čelia významným sociálnym výzvam
v dôsledku prítomnosti – väčšinou nízko vzdelaných, nezamestnaných a chudobou postihnutých –
rómskych obyvateľov. Čiastočne sú títo ľudia cieľovou skupinou hlavného cieľa programu EU2020
„chudoba/sociálna inklúzia“. Podiel ľudí ohrozených chudobou v Karpatskom euroregióne
v poslednom čase rastie, v rámci daných regiónov NUTS24 je podiel približne 20%.
Obrázok 6 – Rozdelenie obyvateľstva podľa vekových skupín (2013)

Poľsko
Ukrajina
Rumunsko
Slovensko
Maďarsko

Vzdelanostná úroveň obyvateľstva je dôležitým faktorom vo vzťahu k pracovnému trhu. Z tohto
hľadiska Karpatský euroregión zaostáva za priemerom EÚ (hoci je možné určiť aj pozitívne trendy):
4

Podiel ľudí ohrozených chudobou sa určuje pre úroveň NUTS2.
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podiel ľudí s nízkym vzdelaním je oveľa vyšší, pričom podiel obyvateľstva s vysokoškolským
a univerzitným vzdelaním možno považovať za nízky (s výnimkou väčších miest). Hlavnými dôvodmi
tejto situácie sú selektívne vysťahovalectvo a skutočnosť, že verejné výdavky na vzdelávanie
zostávajú z veľkej časti pod priemerom EÚ. Vysoký počet predčasného ukončenia školskej dochádzky
narúša z dlhodobého hľadiska potenciál pracovného trhu v regióne. Vzdelávacie systémy
partnerských krajín majú veľké odlišnosti, čo komplikuje cezhraničnú spoluprácu. To isté je možné
konštatovať pri zdravotnej a sociálnej starostlivosti: hoci je zachytená nejaká cezhraničná migrácia
pacientov napr. z Rumunska do Maďarska, môže mať harmonizácia právnych a strategických
dokumentov pozitívny vplyv na vzájomné používanie služieb obyvateľmi. Zdravotná starostlivosť je
jedným z dôležitých faktorov v súvislosti s očakávanou dĺžkou života pri narodení, ktorá ukazuje
‐
‐

na jednej strane výrazný nárast v celom euroregióne (muži – 71,45 rokov, ženy – 79,14 rokov);
na druhej strane obrovské vnútroregionálne rozdiely.

Zdravotný stav obyvateľstva čiastočne závisí od kvality zdravotnej infraštruktúry a služieb – existuje
výrazná potreba ich rozvoja (najmä u ľudí v znevýhodnenej situácii).
Obrázok 7 – Očakávaná dĺžka života pri narodení (2013)

Poľsko

Ukrajina

Rumunsko

Slovensko

Maďarsko

Ženy

Muži

Celkový HDP vyprodukovaný v Karpatskom euroregióne je 76 900 miliónov eur – východné Slovensko
prispieva k tejto sume najvýraznejšie (28,8%) a dosahuje tiež prvé miesto z pohľadu HDP na
obyvateľa. Okrem Slovenska majú väčší hospodársky vplyv Maďarsko a Poľsko. Údaje ukazujú
obrovské medziregionálne disparity v ekonomickej výkonnosti a úrovni rozvoja.
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Obrázok 8 – Hrubý domáci produkt (HDP)
v bežných trhových cenách (2013)
HDP/obyvateľ
(EUR)

HDP
(mEUR)

Maďarsko

7 670

18 892

Slovensko

13 753

22 175

Rumunsko

3 857

7 613

Ukrajina

2 079

12 642

Poľsko

7 477

15 578

KER

6 967

76 900

Obrázok 9 – Podiel krajín na národnom ukazovateli (2013)

Maďarsko

Slovensko Romunsko
Územie

Obyvateľstvo

Ukrajina

Poľsko

HDP

Rozdiely v úrovni rozvoja a vnútorných potenciálov sa tiež odrážajú v hlavných sektoroch
hospodárstva – napríklad:
‐
‐

v horských oblastiach je dôležitý drevospracujúci a ťažobný priemysel, zatiaľ čo nížiny ponúkajú
optimálne podmienky pre produkciu plodín alebo ovocia;
viac rozvinuté mestské oblasti priťahujú priemysel a služby náročné na poznatky (napr. letecký,
strojársky a automobilový priemysel, chemická a farmaceutická výroba, strojné inžinierstvo, IT
služby); v menej rozvinutých a vidieckych oblastiach prevažujú odvetvia náročné na pracovnú silu
(napr. poľnohospodárstvo, spracovanie jedla, ľahký priemysel).

Tieto skutočnosti, konkrétne široká škála odvetví, môžu so sebou niesť rôzne výhody:
‐

‐
‐

môže tvoriť základ pre horizontálnu a vertikálnu ekonomickú integráciu a spoluprácu, klastre
(napr. v udržateľnom cestovnom ruchu, poľnohospodársko‐potravinárskom priemysle,
obnoviteľných energiách),
vytvára príležitosti pre medziregionálny obchod,
vyššie uvedená diverzifikácia môže poskytovať určitú ochranu proti ekonomickej kríze a volatilite.

Obrázok 10 – Celkový počet aktívnych
podnikov a počet podnikov na tisíc
obyvateľov (2013)*
Počet
podnikov

Hustota
podnikov

Maďarsko

119 479

48,2

Slovensko

34 508

21,4

Rumunsko

31 605

16,0

Ukrajina

36 663

6,0

Poľsko

88 302

42,4

310 557

26,8

KER

Obrázok 11 – Ukazovatele trhu práce (2013)

Maďarsko Slovensko Rumunsko
miera zamestnanosti

Ukrajina

Poľsko

miera nezamestnanosti

* Porovnateľnosť údajov je obmedzená kvôli rozdielom medzi podnikmi alebo v registrácii podnikov. To isté sa
vzťahuje aj na ukazovatele pracovného trhu.

V Karpatskom euroregióne funguje približne 300 000 podnikov, pričom väčšina z nich je v Maďarsku,
čo je možné odvodiť z údajov o hustote podnikov. Väčšina z nich sú malé a stredné podniky so slabým
inovačným potenciálom a obmedzenými finančnými zdrojmi. Viacero nadnárodných spoločností si
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vybralo mestá Karpatského euroregiónu ako priemyselnú lokalitu (napr. U.S. Steel a Whirlpool na
Slovensku, Michelin a Bosch v Maďarsku, Electrolux v Rumunsku, Asseco a Sanofi‐Aventis v Poľsku),
hoci podnikateľskú infraštruktúru je možné považovať za rozvinutú iba vo veľkých mestách. Niektoré
priemyselné parky a inkubátory pre malé a stredné podniky sú typické nízkou mierou využitia.
Hlavnými dôvodmi tejto nízkej miery využitia sú nedostatočná infraštruktúra, nevhodná lokalita,
nedostatky pracovného trhu, nízka úroveň alebo absencia podnikových služieb. Skutočne úspešné
priemyselné zóny – s najvyššou mierou obsadenosti – sa nachádzajú vo veľkých mestách
(konkrétnejšie v oblastných hlavných mestách).
Okrem toho, oblastné hlavné mestá sú centrami výskumu, technologického vývoja a inovácií (RTDI).
Napriek vzdialenosti od oblastných hlavných miest majú tieto oblasti čulý akademický život. Veľký
počet univerzít a vysokých škôl má niekoľko rôznych inštitútov, fakúlt a lokalít so skutočne širokou
ponukou vzdelania pre takmer 200 000 študentov. Univerzity a výskumné jednotky v oblasti majú
solídne akademické zázemie a výskumnú kapacitu, čo predstavuje dobrý základ pre lepšie využitie
výsledkov výskumu.
Ukazovatele pracovného trhu Karpatského euroregiónu výrazne zaostávajú v porovnaní s európskym
priemerom. Sú prítomné nejaké rozdiely medzi krajinami, ako aj medzi mestskými a vidieckymi
oblasťami. Cezhraničná mobilita pracovnej sily nie je významná – najmä kvôli nedostatočnému
riadeniu cezhraničného pracovného trhu, jazykovým bariéram a čiastočne nevhodnej dopravnej
infraštruktúre. Nedostatok vzájomného uznávania diplomov bránia aktivácii dynamického
cezhraničného trhu práce a spomaľuje ostatné druhy spolupráce.
Obrázok 12 – Hlavné komunikácie a hraničné priechody v Karpatskom euroregióne

Problémy s dopravnou infraštruktúrou a službami môžu mať vplyv na každý druh, intenzitu
a pravidelnosť cezhraničnej spolupráce. Napriek rozsiahlym rozvojovým projektom z posledného
desaťročia bude potrebné vyriešiť nasledovné vážne problémy:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

nedostatok poriadnych severojužných spojení,
neprimeraná hustota diaľnic a hlavných ciest,
nízka kvalita a/alebo chýbajúce časti menších komunikácií vedúcich ku hranici a cez ňu,
infraštruktúrne nerovnováhy zahŕňajúce železničné trate,
zlá priepustnosť hraníc,
nekoordinované a nezosúladené cezhraničné verejné dopravné služby,
čiastočné nedostatky týkajúce sa intermodality.

Obrázok 13 – Ukazovatele dopravnej infraštruktúry (2013, km)
Dĺžka diaľnic a rýchlostných
ciest

Dĺžka ostatných ciest

Dĺžka železničných tratí

Maďarsko

283

8 774

2 156

Slovensko

89

13 965

1 129

Rumunsko

0

9 560

976

Ukrajina

n.d.

18 700

2 772

Poľsko
KER

91
n.d.

20 130
71 129

924
7

957

Desať medzinárodných letísk prispieva k jednoduchšej a flexibilnejšej dostupnosti Karpatského
euroregiónu. Vonkajšie dopravné spojenia sú tiež rozhodujúcim faktorom v cestovnom ruchu, ktorý
je možné označiť za jednu z hlavných spoločných silných stránok KER. Množstvo kultúrnych
a prírodných atrakcií predstavuje pevný základ pre budúci rozvoj s cieľom zvýšiť atraktivitu tejto
oblasti:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO,
prírodné hodnoty, ako je 26 národných parkov5, ostatné chránené územia, hory, jaskyne, lesy,
jazerá a rieky,
vinárske regióny a trasy,
múzeá, architektonické dedičstvo (kostoly a katedrály, hrady, paláce, zrúcaniny) – hoci
pokračujúce chátranie kultúrno‐umeleckého dedičstva je problém,
kúpele založené na termálnej vode,
ľudové umenie a tradície,
turistické podujatia a festivaly.

5

Rozdelenie národných parkov je nasledovné: Maďarsko – 3, Poľsko – 2, Rumunsko – 2, Slovensko – 6, Ukrajina
– 13.
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Obrázok 14 – Lokality Natura 2000 (2015)
Lokality Smernice o biotopoch (pSCI, SCI alebo SAC)
Lokality Smernice o vtákoch (SPA)

Zdroj: http://natura2000.eea.europa.eu/

V tejto súvislosti možno v rámci Karpatského euroregiónu vymedziť rôzne druhy cestovného ruchu:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

kúpeľný a zdravotný cestovný ruch,
kultúrny, architektonický a náboženský cestovný ruch,
aktívny cestovný ruch (napr. turistika, zimné športy, rafting, cyklistika6, vodné športy a
ekoturizmus),
vidiecky cestovný ruch,
gastronómia,
obchodný cestovný ruch.

Napriek dobrým turistickým možnostiam čelí sektor veľkým výzvam v oblasti kvality a kvantity
infraštruktúry cestovného ruchu a služieb, ako aj nedostatkov v efektívnosti a organizácii marketingu
cestovného ruchu. Toto negatívne ovplyvňuje počet turistov (4,4 miliónov), počet ich prenocovaní
(11,5 milióna) a priemernú dĺžku pobytu (2,56 nocí).

6

Cyklistické trasy nie sú dôležité iba v cestovnom ruchu ale tiež v každodennom cezhraničnom spojení. Na
určitých častiach hraníc bolo zriadených viac hraničných priechodov a ďalšie sa plánujú.
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Obrázok 15 – Základné ukazovatele cestovného ruchu v Karpatskom euroregióne (2013)

Maďarsko

Postele
v ubytovacích
zariadeniach
75 925

Slovensko

Návštevníci

Prenocovania
návštevníkov

Priemerná dĺžka
pobytu (dní)

1 428 260

3 646 967

2,5

60 270

1 014 899

2 906 706

2,9

Rumunsko

17 323

412 903

847 403

2,1

Ukrajina

31 466

765 546

1 837 310

2,4

Poľsko

21 591

782 127

2 297 077

2,9

206 575

4 403 735

11 535 463

2,56

Karpatský euroregión

Podľa rôznych výskumov je územie Karpatského euroregiónu veľmi citlivé na vplyvy klimatických
zmien: väčšina častí KER môže očakávať silný nárast priemernej teploty a počtu letných dní, ako aj
výrazný pokles mrazivých dní a zrážok. Tieto zmeny môžu spôsobiť rôzne núdzové situácie (napr.
záplavy, vlny horúčav, sucha), ktoré je možné efektívnejšie zvládnuť s riadením cezhraničného rizika.
Klimatické zmeny tiež prispievajú k zmene biodiverzity, podmienok chránených oblastí a zalesnenia
(približne 30% v Karpatskom euroregióne).
Verejné služby znovu ukazujú heterogénny obraz územia. Čo sa týka odpadovej vody, najhoršia
situácia je v župách Hajdú‐Bihar a Szabolcs‐Szatmár‐Bereg. Podiel domácností pripojených na riadny
odpadový kanalizačný systém je najmenej 90%. Problémy so zberom pevného odpadu (napr. nízky
podiel separovaného zberu odpadu) má negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia, ktoré môže
byť vnímané predovšetkým ako znečistenie riek a zdrojov pitnej vody. Oblasť je veľmi rozmanitá
z pohľadu emisií: je tu prítomných niekoľko metalurgických a chemických podnikov, ktoré spôsobujú
veľmi vysokú mieru znečistenia emisiami, avšak v nedotknutých horských oblastiach je kvalita
vzduchu oveľa lepšia.
Používanie obnoviteľných zdrojov energie je jedným zo spôsobov zníženia vplyvov klimatických
zmien. Karpatský euroregión má značné možnosti v geotermálnej, slnečnej, veternej energii a energii
z biomasy, avšak podiel obnoviteľnej energie na hrubej celkovej spotrebe energie je veľmi malý (s
výnimkou Rumunska).
Migrácia a cezhraničná mobilita sú kritické
faktory cezhraničnej spolupráce. na niektorých
častiach hranice (najmä medzi Rumunskom a
Ukrajinou), je počet a hustota hraničných
priechodov veľmi nízka v porovnaní s dĺžkou
hranice. Údaje o počte cestujúcich a vozidiel
prechádzajúcich hranice medzi Schengenskými
krajinami nie sú dostupné, iba údaje za časti
vonkajšej Schengenskej hranice. Počet osôb
legálne prekračujúcich hranicu na Ukrajinu
a z tejto krajiny poklesol – najmä kvôli kríze na
Ukrajine.

Obrázok 16 – Počet hraničných priechodov
Časť hranice

Cestný

SK‐PL

1

2

SK‐UA

2

3

SK‐HU

2

12

UA‐PL

2

5

UA‐RO

1

2

UA‐HU

2

5

RO‐HU

3

5

13

34

KER
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Železničný

S procedúrou prechádzanie hraníc sú spojené viaceré problémy:
‐
‐
‐
‐
‐

neefektívny, netransparentný a časovo náročný postup,
nedostatok zosúladenia hraničných a colných postupov,
nedostatky v riadení hraničného priechodu, vrátane problémov s personálom a korupciou,
nedostatky v technickej infraštruktúre, hoci sa už nejaká modernizácia hraničných priechodov
vykonala,
nedostatok hraničných priechodov pre chodcov a cyklistov.

Nelegálna migrácia je v poslednej dobe v Európskej únii hlavným problémom. V dôsledku
medzinárodných konfliktov bol v poslednom období zaznamenaný narastajúci tlak nelegálnej
migrácie. Nelegálni migranti používajú krajiny Karpatského euroregiónu prevažne ako tranzitnú zónu.
Európska únia má záujem o riadenú migráciu na jej územie – predchádzanie nelegálnej migrácie do
a cez príslušné krajiny.
Napriek rozdielom medzi krajinami ako aj fyzickými a ľudskými prekážkami partnerstva existuje
množstvo dobrých príkladov cezhraničnej spolupráce v rôznych odvetviach (napr. cestovný ruch,
vzdelávanie, ochrana prírody, akcie ľudia ľuďom atď.) – čiastočne vďaka programom
spolufinancovaným Európskou úniou. Tieto typy spolupráce sú však prevažne podporované
externými zdrojmi. Rozdiely medzi systémami verejnej správy a právnymi rámcami aj naďalej robia
pravidelnú a trvalú spoluprácu komplikovanou.

3.2 SWOT analýza
3.2.1

Geografia & demografia

Silné stránky
‐ Rôzne podoby reliéfu: hory, vrchy, nížiny
predstavujú
výhody
pre
rozvoj
poľnohospodárstva a cestovného ruchu
‐ Kladný pomer prirodzeného prírastku
obyvateľstva
najmä
v spolupracujúcich
prihraničných regiónoch na Ukrajine,
Slovensku a v Poľsku
‐ Prítomnosť niekoľkých mestských zón ako
Debrecín/Debrecen,
Jáger/eger,
Miškovec/Miskolc, Níregyháza, Szolnok (HU),
Košice, Prešov (SK), Rzeszów (PL), Užhorod,
Černovice, Ivano‐Frankivsk (UA), Maramureš,
Baia Mare, Satu Mare, Botosani (RO)
‐ Menšinové cezhraničné etnické skupiny
vytvárajú priaznivé multikultúrne prostredie
pre rôzne kultúrne a hospodárske činnosti
‐
Dostupnosť
hodnotných
minerálov
v niektorých horských oblastiach
‐ Priaznivá veková štruktúra obyvateľstva –
relatívne
vysoký
podiel
obyvateľstva
v predproduktívnom
veku
v niektorých

Slabé stránky
‐ Niekoľko riedko osídlených oblastí a vidieckych
oblastí & veľké urbanizačné medzery medzi
hlavnými urbanizačnými centrami
‐ Nízka hustota obyvateľstva v niektorých
častiach KER, čo spôsobuje vyššie prevádzkové
náklady pre poskytovanie verejných služieb pre
obyvateľstvo
‐ Horský reliéf vytvára obmedzenia a zvyšuje
náklady rozvoja infraštruktúry a dopravnej
infraštruktúry pre sídla, najmä v severojužnom
smere
‐
Nerovnomerné
rozdelenie
veľkých
urbanizovaných centier vedie k polarizácii
a medziregionálnym rozdielom
‐ Záporné migračné saldo, selektívna migrácia
‐ Prirodzený pokles obyvateľstva v maďarských
a rumunských župách a tiež v niektorých
ukrajinských regiónoch
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častiach územia KER
Príležitosti
‐ Vyššia atraktivita hraničného územia KER ‐
a potenciálny
návrat
odborníkov
&
a mladých ľudí, ktorí odišli do iných
regiónov
‐
‐ Blízkosť ostatných cezhraničných území
ponúka potenciál pre spoluprácu napr.
prostredníctvom
Stredoeurópskeho ‐
programu a Stratégie EU pre Podunajskú
oblasť
‐
‐

‐

3.2.2
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Ohrozenia
Vysoké riziko prírodných katastrof z dôvodu
rozdielnosti typov reliéfu (napr. horské zosuvy
pôdy, erózie svahov, záplavy)
Zvýšená frekvencia extrémov počasia kvôli
klimatickým
zmenám
ohrozujú
poľnohospodársku produkciu
Dlhodobý
trend
záporného
pomeru
prirodzeného prírastku: pokles obyvateľstva je
v prihraničných oblastiach veľkou hrozbou –
najvýraznejšie sa prejavuje vo vidieckych
oblastiach
Proces starnutia populácie
Výrazná migrácia z vidieckych do mestských
sídel kvôli nedostatku príležitostí, služieb
a ďalšieho vybavenia, najmä v oblastiach
s nízkym počtom mestských centier
Trvalý
intenzívny
odlev
obyvateľov
z euroregiónu do rozvinutejších regiónov
a krajov/žúp

Ekonomika, konkurencieschopnosť & pracovný trh

Silné stránky
Ekonomický
rast
vo
väčšine
KER
v posledných
rokoch,
po
finančnej
a ekonomickej
kríze
(s
výnimkou
ukrajinských regiónov)
Prítomnosť silného základného priemyslu
v určitých častiach KER (napr. metalurgia,
chemický priemysel, strojárstvo, ropný
priemysel)
Vznikajúce nové rastové zóny umožňujú
rozvoj nových vznikajúcich odvetví (napr.
ICT)
Nižšie pracovné náklady v porovnaní so
zvyškom Európy a vzdelaná a skúsená
pracovná sila
Rozmanitá ekonomická štruktúra
Dostupnosť dôležitých prírodných zdrojov
(napr. lesníctvo, suroviny pre stavebné
práce)
Produkcia
vysokokvalitného
ovocia,
medzinárodne uznávané vinárske oblasti,
lesnícke výrobky
Vysoký počet priemyselných zón a parkov
ako atraktívnych lokalít pre investorov
(okrem Ukrajiny, kde potrebná legislatíva
pre vytváranie priemyselných parkov
a prilákanie investorov vznikla iba nedávno)

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
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Slabé stránky
KER je relatívne ďaleko od špecifických
ekonomických rozvojových osí v Európe
Vysoký podiel podnikov so zastaranou
technológiou
Nízka úroveň pracovnej produktivity
Obmedzená schopnosť prilákania kapitálu,
nízka úroveň (vonkajších) investícií
Niektoré priemyselné parky maj nízku mieru
využitia (hlavné dôvody: nedostatočná
infraštruktúra, zlá lokalita, nízka úroveň alebo
absencia podnikových služieb)
Hlavné ekonomické činnosti majú nízku
pridanú
hodnotu
(poľnohospodárstvo,
lesníctvo, rybárstvo, obchod a služby súvisiace
s cestovným ruchom)
Nízka inovačná kapacita v súkromnom
a verejnom sektore, nízky stupeň inovatívnosti
a pomerne nízka úroveň zavádzania inovácií,
nízke technologické know‐how a ICT
(pretrvávajúca technologická a znalostná
stagnácia, nízka intenzita výskumu a inovácií)
Nízka intenzita cezhraničného obchodu
v oblasti KER
Neprimeraná úroveň cezhraničnej spolupráce
podnikov a klastrov
Hustota podnikov v KER je oveľa nižšie ako

‐
‐

‐
‐
‐
‐

Vysoký podiel obyvateľstva v produktívnom
veku
Hojnosť turistických atrakcií (s vysokou
prírodnou, kúpeľnou, kultúrnou a krajinnou
hodnotou,
veľký
počet
historických
a kultúrnych
pamiatok,
množstvo
zdravotníckych zariadení, atď.)
Existencia prvých klastrov v priemysle
a cestovnom ruchu
Vysoký podiel ľudí s vyšším vzdelaním
(najmä v ukrajinskej a rumunskej časti)
Veľkosť trhu – KER predstavuje trh približne
o veľkosti 16 miliónov
Pozitívny trend v počte podnikov po roku
2012

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐

Príležitosti
Inteligentná špecializácia vo vlastných ‐
sektoroch excelentnosti v oblasti KER (napr.
turizmus, spracovanie dreva, energetika,
robotika, & automatizácia, ICT, kreatívny ‐
priemysel)
Príležitosti spojené so statusom členskej
krajiny EÚ v prípade HU, PL, SK, RO ‐

31

priemer v EÚ
Obmedzená konkurencieschopnosť malých
a stredných podnikov (malý priestor na
postupovanie rizika, nízky vlastný kapitál,
obmedzené zdroje pre výskum a vývoj, zlý
prístup k úverovým zdrojom)
Podniky
nepoznajú
cezhraničné
trhy
a podnikateľské
príležitosti
kvôli
nedostatočnej
úrovni
poskytovania
viacjazyčných a prepojených informácií pre
malé a stredné podniky a obyvateľov.
Slabo rozvinutá infraštruktúra podnikateľskej
podpory
Spoločný marketing KER je nedostatočný
Regionálne stratégie pre cestovný ruch nie sú
zosúladené
Nízka úroveň infraštruktúry cestovného ruchu,
vývoja výrobkov a služieb v porovnaní so
štandardom v EÚ
Slabý marketing a propagácia prihraničných
oblastí
ako
turistických
destinácií
a nedostatočne rozvinutý / absentujúci
turistický informačný systém
Počet medzinárodných turistov je pomerne
nízky – s výnimkou tranzitných návštevníkov
Celkový
počet
ekonomicky
aktívneho
obyvateľstva je pomerne nízky
Relatívne vysoká miera nezamestnanosti
(taktiež skrytá nezamestnanosť, nezachytená
v oficiálnych štatistikách – najmä na Ukrajine)
Veľmi
nízky
pomer
zamestnaného
obyvateľstva vykonáva činnosti s vysokou
pridanou hodnotou ako je výskum a vývoj,
inovácie – slabá inovačná aktivita firiem
sídliacich v KER
Vysoký podiel dlhodobo nezamestnaných
a nevyrovnaná miera zamestnanosti podľa
niekoľkých faktorov: vek, pohlavie, vzdelanie
Závislosť KER od dovozu strategických surovín
(najmä energie a zdrojov energie)
Nízka úroveň integrácie ukrajinskej ekonomiky
so štandardmi EÚ
Podkapitalizácia malých podnikov a zlý prístup
k financovaniu
Ohrozenia
Pokračujúci
nárast
regionálnych
ekonomických a rozvojových rozdielov medzi
mestami a vidieckymi oblasťami
Pretrvávajúca
politická
a bezpečnostná
nestabilita na Ukrajine poškodzuje ekonomiku
oblasti KER
Nestabilita a zlé riadenie legislatívy negatívne

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

(atraktivita pre zahraničné investície,
Európske štrukturálne a investičné fondy a
H2020) a s podpísaním Dohody o pridružení
medzi Ukrajinou a EÚ
Sú dostupné významné prostriedky pre
rozvoj oblastí KE v členských štátoch EÚ.
Veľký potenciál pre zvýšenie obchodnej
výmeny medzi Európskou úniou a Ukrajinou
Ostatní darcovia zvyšujúci svoje finančné
podporné programy na Ukrajine so
zameraním na ekonomické reformy
a lokálny ekonomický rozvoj
Potenciál pre rozvoj logistických funkcií
spojených s tranzitným umiestnením KE
Cezhraničná spolupráca s vyššou pridanou
hodnotou pre podniky a medziodvetvové
inovácie budovaná v spolupráci s podnikmi
a vedecko‐výskumnými organizáciami
Domorodé kultúry a tradičné živobytie
poskytujú príležitosti pre rozvoj ostatných
odvetví, napríklad kreatívneho priemyslu
Nárast
cezhraničných
kontaktov
a komunikácie na podnikovej úrovni
Výraznejšie zapojenie do cezhraničných sietí
(podnikanie, vzdelávanie, veda a výskum,
inovácie)
Využitie výroby nových technológií a obsahu
pri vytváraní nových možností
Rastúci záujem potenciálnych investorov
o územie KE
Potenciálne rastúci počet medzinárodných
turistov a rastúci záujem o bližšie turistické
destinácie
Rastúci záujem o rôzne spotrebiteľské
skupiny pri spotrebe/nakupovaní miestnych
a organických potravín
Rozvoj inovatívnej a vysoko kvalifikovanej
pracovnej sily a výmena prostredníctvom
národných a EÚ programov
Lepšie integrovaný pracovný trh KER, ktorý
vy
viedol
k viacerým
pracovným
príležitostiam
(vrátane
pracovných
príležitostí pre starších ľudí), nižšia
nezamestnanosť (vrátane nezamestnanosti
mladých) a nižšie riziko sociálneho vylúčenia

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
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ovplyvňuje podnikateľské prostredie, prílev
zahraničných investícií a rozvoj cezhraničnej
podnikateľskej spolupráce
Pretrvávajúce
administratívne
prekážky
a nedostatky v dôvere bránia širšej spolupráci
podnikov
Ďalšie oneskorenie vstupu Rumunska do
Schengenskej zóny
Scenáre zmeny počtu pracovnej sily v rokoch
2005 a 2050 predpokladajú rozsiahle zníženia
pracovnej sily do roku 2050
Administratívne
prekážky
a nedostatok
harmonizácie
pracovných
podmienok
obmedzujú voľný tok pracovnej sily
Žiadne
prepojenie
medzi
školskými
programami a podnikaním spôsobuje nárast
nezamestnanosti mladých ľudí
Zvýšená konkurencia medzi prihraničnými
regiónmi kvôli podobnej ponuke výrobkov a
služieb (napr. v odvetviach poľnohospodárstva
a cestovného ruchu)
Pokračujúci ‘odlev mozgov’ – migrácia
kvalifikovaných odborníkov do iných regiónov
a do zahraničia
Zdĺhavá a komplikovaná európska integrácia
Ukrajiny

3.2.3
‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐

Verejné služby, infraštruktúra & doprava

Silné stránky
Dostatočná hustota cestnej a železničnej
infraštruktúry (s výnimkou ukrajinskej časti)
Reforma územnej správy na Ukrajine vytvorí
príležitosti pre rozvoj prihraničných
regiónov,
investorov
a zjednodušenie
cezhraničnej spolupráce
Cestná sieť bola v posledných desiatich
rokoch výrazne rozšírená, čo umožňuje lepší
vnútorný a vonkajší prístup
Dobrá sieť dodávok energie pre obyvateľov
Vyhovujúci prístup na internet (s použitím
širokopásmových
technológií),
najmä
v mestských oblastiach
Napriek nízkym hodnotám ukazovateľov ICT
sú trendy jasne pozitívne (podiel
jednotlivcov
pravidelne
používajúcich
internet rastie exponenciálne)
Existencia a rastúce využívanie letísk na
území KER

‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Slabé stránky
Cezhraničná dostupnosť na ukrajinskej hranici
je obmedzená: dlhé čakacie lehoty,
nedostatočná hustota hraničných staníc
Kvalita a hustota cestnej siete nie je
vyhovujúca – tento problém sa týka najmä
Ukrajiny ale zasahuje celý širší región tým, že
bráni zavedeniu spoločných aktivít
Chýbajúce dôležité siete EÚ (TEN‐T): cesty,
železnice, najmä v severojužnom smere na
území KER
Neexistujúce cezhraničné diaľnice spájajúce
veľké mestá
Nízka súdržnosť dopravnej infraštruktúry
medzi regiónmi a slabé alebo dokonca úplne
chýbajúce pravidelné autobusové/vlakové
spojenia
Nedostatočná kvalita a kvantita ciest nižších
tried spájajúcich obce v prihraničných
oblastiach
Slabá kvalita železničnej infraštruktúry,
rozdiely v šírke rozchodu medzi Ukrajinou
a zvyškom KER regiónu
Prerušené železničné trasy, relatívne nízky
počet
cezhraničných
vlakov,
osobná
železničná doprava je pomalá a má nízku
kvalitu
Čiastočne chýbajúce vodné a odpadové siete
najmä vo vidieckej oblasti, vrátane absencie
čističiek odpadových vôd (najmä na Ukrajine)
Stav nedostatku energií, závislosť od
diaľkového prenosu elektrickej energie, plynu
a paliva
Technologické zastarávanie elektrických sietí
v ukrajinskej časti KER
Nedostatočný prístup k verejným službám
v malých okrajových sídlach
Veľmi obmedzené letecké spojenie v rámci
KER, najmä s hlavnými mestami EÚ
Zastarané
infraštruktúry
letísk
najmä
v rumunských a ukrajinských častiach KER
Ukazovatele ICT majú nižšie hodnoty ako v
priestore EU28+4, pričom vykazujú vysoké
vnútorné nerovnosti
Slabo rozvinuté multimodálne prepravné
systémy,
nedostatok
prepravných
a logistických centier na hranici
Nedostatok finančných zdrojov na výstavbu
infraštruktúry v niektorých častiach KER
oblasti

‐
‐
‐
‐
‐

Príležitosti
Zlepšenie TEN‐T siete a jej lepšia dostupnosť ‐
sa
dostali
medzi
vysoké
priority
v posledných rokoch v rámci EÚ
Programy EÚ na roky 2014‐2020 na
podporu rozvoja infraštruktúry najmä v EÚ
častiach KER
‐
Existujú plány na dokončenie diaľničnej
siete
Rozvoj
multimodálnych
dopravných ‐
systémov
v ekonomicky
rozvinutých
oblastiach a v turistických oblastiach
Zlepšenie siete cyklotrás najmä tých, ktoré
prechádzajú hranice

3.2.4
‐
‐

‐

‐
‐

Riadenie & verejná správa

Silné stránky
Primerané politické a ekonomické vzťahy
medzi krajinami Karpatského euroregiónu
Existujúca
dlhodobá
spolupráca
na
regionálnej a lokálnej úrovni podporená na
základe
bilaterálnej
a multilaterálnej
dohody
Dobrá
skúsenosť
so
spoluprácou
s programami EÚ (taktiež CHS) na
centrálnej, regionálnej a miestnej úrovni
verejnej správy
Zvýšená
kapacita
verejnej
správy
(centrálnej,
regionálnej
a
miestnej)
v projektovom manažmente
Zlepšenie
regionálneho
a miestneho
strategického plánovania v poslednom roku,
so zameraním na zvýšenie cezhraničnej
spolupráce

‐
‐
‐

‐
‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Ohrozenia
Politická nestabilita a medzinárodné konflikty
môžu priamo ohrozovať významné investície
do rozvoja infraštruktúry, ktoré si vyžadujú
dlhodobé plánovanie, predvídateľnosť a
stabilitu
Plánovaná sieť diaľnic a menších ciest nebude
vybudovaná – dostupnosť KER a vnútorná
prepojenosť v rámci KER sa nezlepší
Rozvoj železníc má nižšiu prioritu na národnej
úrovni v jednotlivých krajinách

Príležitosti
Nová Dohoda o pridružení medzi EÚ a ‐
Ukrajinou, reforma správneho systému na
Ukrajine
Zladenie legislatívnych a inštitucionálnych
systémov medzi EÚ a Ukrajinou
‐
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Slabé stránky
Rozdiely v legislatívnych a inštitucionálnych
systémoch, ktoré bránia rozvoju cezhraničnej
spolupráce v rámci KER
Administratívne
prekážky,
byrokracia
a nepružný rozpočtový rámec obmedzuje
atraktívnosť pre potenciálnych investorov
Absencia
národných
a regionálnych
cezhraničných
podporných
nástrojov,
prostriedkov a zdrojov spolupráce (najmä
finančných) – závislosť od externých zdrojov
Slabá koordinácia aktivít cezhraničnej
spolupráce
Nedostatočný počet konzulátov Ukrajiny
v KER, čo má negatívny vplyv na tvorbu P2P a
B2B kontaktov na stranách Schengenskej
hranice
Nízka úroveň znalosti cudzích jazykov
v strednej vekovej vrstve obyvateľstva
Nedostatok
znalostí
o prevádzke
a možnostiach
KER
pri
pracovníkoch
národných systémov verejnej správy
Výrazné rozdiely medzi systémami verejnej
správy v krajinách zapojených do KER
Rozdiely v legislatíve medzi krajinami KER
Ohrozenia
Nepriaznivá geopolitická situácia, politická
nestabilita a medzinárodné konflikty alebo
napätie môžu odvrátiť pozornosť od
cezhraničnej spolupráce
Regionálne/miestne
samosprávy
sa

‐
‐
‐
‐

‐

Zvýšená spolupráca občianskej spoločnosti
a rozvoj mimovládneho sektora
Vývoj ICT technológií poskytuje riešenia ‐
spolupráce bez nutnosti fyzických stretnutí
a cestovania v rastúcom počte oblastí
Ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce na ‐
základe
spoločného
plánovania
a inštitucionálneho rozvoja
Lepšia vhodnosť dlhodobej inštitucionálnej
spolupráce
(napr.
prostredníctvom ‐
vytvárania spoločných protokolov alebo
harmonizácie národnej legislatívy) zvyšuje
dôveru a vnútornú súdržnosť KER
Väčšia spolupráca medzi miestnymi
samosprávami v rámci KER

3.2.5
‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

zameriavajú viac na svoj vnútorný rozvoj ako
na podporu CHS
Jazykové komunikačné bariéry medzi rôznymi
etnickými skupinami v KER (chýba spoločný
jazyk, alebo lepšia vzájomná znalosť jazykov)
Absencia poľskej strany KER v multilaterálnom
programe ENPI CBC HU‐SK‐RO‐UA 2014‐2020 ‐
prekážka zvýšenia multilaterálnej spolupráce
na území KER
Obmedzené zapojenie ukrajinských úradov
a miestnej samosprávy v KER

Životné prostredie, klimatické zmeny & energetika

Silné stránky
Prírodné lokality vysokej kvality, biodiverzita
ekosystémov, vrátane vysokého počtu
chránených území – spolu predstavujú
významnú prírodnú hodnotu
Rozmanitosť
prírodných
lokalít
a
ekosystémov: hory, nížiny a lužné lesy,
alpské lúky, lúky, mokrade, rieky a jazerá,
horské a nížinaté rašeliniská
Oblasť má bohaté spoločné zdroje vody
(povrchové a podzemné)
Nízka úroveň znečistenia ovzdušia (najmä
v malých mestách a vidieckych oblastiach)
Dobré podmienky pre zelenú a obnoviteľnú
energiu: vodná, slnečná a veterná energia,
biomasa, recyklovateľné odpady
Cezhraničné dohody o vode zabezpečujú
prevenciu
a spoločné
vyšetrovanie
prípadných znečistení prírodných vôd
Prítomnosť
vysoko
kvalitnej
poľnohospodárskej pôdy, ornej pôdy
a pasienkov
Oblasť je bohatá na lesy (s výnimkou
maďarskej časti)
Existujúce dohody a porozumenie potreby
spoločnej
spolupráce
v havarijnej
pripravenosti

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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Slabé stránky
Znehodnotenie prírodných hodnôt (voda,
pôda) ako dôsledok urbanizačných procesov,
cestovného ruchu a ekonomickej činnosti
Výrazné znečistenie ovzdušia v okolí veľkých
miest a v blízkosti hlavných ciest
Znečistenie podzemnej vody odpadom,
toxickým filtrátom, dusičnanmi a dusitanmi
v dôsledku poľnohospodárskej činnosti;
Medzi významné zdroje znehodnotenia pôdy
patria erózia pôdy kvôli vetru/vode, zosuvy
pôdy, sucho a ťažba minerálnych zdrojov
Neúplná technická a biologická rekultivácia
starších environmentálnych záťaží
Nedostatočná infraštruktúra odpadového
hospodárstva a úpravy odpadových vôd
Miera recyklácie tuhého komunálneho
odpadu je nižšia ako priemer EÚ
Nedostatočné
spoločné
plánovanie,
programovanie, riadenie a kontrola v oblasti
ochrany prírodného prostredia
Riziko povodní v určitých častiach KER je
vysoké
Záchytné oblasti sa nekončia na hraniciach,
riziká a škody sú bežné a vyžadujú spoluprácu
pri ich zvládaní
Neprimeraná protipovodňová ochrana v okolí
niektorých sídel
Nízka úroveň povedomia o životnom prostredí
medzi ľuďmi a tiež podnikmi
Výroba energie je založená na fosílnych
zdrojoch, najmä v HU, PL, UA

‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Príležitosti
Fondy EÚ sú dostupné na financovanie
ochrany životného prostredia, rozvoj
infraštruktúry
verejných
služieb,
energetickej efektívnosti a výroby zelenej
energie
Priaznivé zmeny v predpisoch EÚ týkajúcich
sa obnoviteľných zdrojov energie
Národné & priame zahraničné investície do
zelenej energie (najmä slnečná a veterná
energia)
Využívanie
nových
technológií
a obnoviteľných
zdrojov
energie
–
geotermálna, veterná a slnečná energia,
energia z biomasy, vodná energia
Rastúca účinnosť iniciatív ochrany životného
prostredia a prírody
Rastúce znalosti a povedomie verejnosti
o otázkach životného prostredia
Pevný záväzok úradov týkajúci sa ochrany
životného
prostredia
a zmierňovania
klimatických zmien
Spolupráca
medzi
environmentálnym
sektorom a priemyslom
Iniciatívy
za
zvýšenie
energetickej
efektívnosti a podielu obnoviteľných zdrojov
vo výrobe elektrickej energie
Podpísane Dohody o pridružení medzi EÚ
a Ukrajinou,
priblíženie
ukrajinskej
legislatívy s právom EÚ, ktoré poskytujú
príležitosť vytvoriť jednotný štandard
kontrolnej siete životného prostredia

3.2.6

‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Absencia spoločného celkového štandardného
cezhraničného záchranného systému pre
prípad prírodných katastrof
Väčšina krajov/žúp a regiónov KER čelí
strednému negatívnemu vplyvu klimatických
zmien, pričom majú iba nízku schopnosť
prispôsobenia sa
Nízka energetická efektívnosť priemyslu
a nedostatočný počet energeticky úsporných
opatrení najmä v ukrajinskej časti regiónu
Ohrozenia
Nestabilný politický & právny rámec týkajúci
sa dotácií na výrobu zelenej energie
Riziká environmentálnych katastrof rastie
v dôsledku negatívnych klimatických procesov
Posilnenie
ľudskej
činnosti
ako
poľnohospodárstvo, lesníctvo, preprava,
určité priemyselné odvetvia a cestovný ruch
môžu ohroziť prírodu
Nízka úroveň investícií do životného
prostredia & nedostatok harmonizovaných
programov investičnej podpory
Vysoká cena alternatívnych a obnoviteľných
zdrojov energie
Nepriaznivé zmeny v národnom legislatívnom
a regulačnom prostredí môžu narušiť širšie
využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Nevyužité zdroje obnoviteľnej energie môžu
spôsobiť závislosť v spotrebe energií v rámci
KER
Nekoordinované využívanie termálnej vody
môže viesť k nadužívaniu a znižovaniu zásob

Zdravotné & sociálne záležitosti
Silné stránky

Slabé stránky

Zdravotné & sociálne služby pomerne
rovnomerne rozmiestnené na území
Dobre vybavené nemocnice v niektorých
väčších mestách KER

Nižšia kvalita zdravotných & sociálnych služieb
v porovnaní s úrovňou v EÚ
Nízka
úroveň
zdravotnej
a sociálnej
infraštruktúry v niektorých častiach územia KER
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‐
‐
‐
‐

‐

Existujúca cezhraničná spolupráca medzi
nemocnicami a zdravotníckymi inštitúciami
Rastúci počet súkromných zdravotníckych
zariadení
Cezhraničné
poskytovanie
služieb
zdravotnej starostlivosti v oblasti funguje
(najmä v Maďarsku)
Populárne strediská a kúpeľné centrá
nachádzajúce sa v oblasti (Bardejov,
Debrecín, Miškovec, Hajdúszoboszló, Eger,
Truskavets, Morshyn, Zakarpattia a ďalšie)
Široká škála špecializovaným zdravotníckych
škôl v oblasti

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐
‐

‐

Príležitosti
Vyššia národná a európska (EÚ) podpora
pre spoločenstvá a sociálne skupiny so
špeciálnymi potrebami
Smernica EÚ o cezhraničnej zdravotnej
starostlivosti stanovuje hlavné celoeurópske
pravidlá týkajúce sa okrem iného
elektronického zdravotníctva, cezhraničnej
komunikácie
a telemedicínskej
infraštruktúry (medzi členskými štátmi EÚ)
Dostupnosť fondov EÚ pre rozvoj
infraštruktúry
a služieb
zdravotnej
a sociálnej starostlivosti
Zlepšenie
zdravia
prostredníctvom
skoršieho zachytenia a prevencie ochorení
Mnohé pramene minerálne vody v oblasti
KER ako možné zdroje kúpeľného
cestovného ruchu a kúpeľných zdravotných
služieb
Udržateľné
využívanie
existujúcich
prírodných zdrojov pre poskytovanie
jedinečných
zdravotných
služieb
/
starostlivosti pre ľudí z ostatných častí
Európy

‐
‐
‐

‐

‐
‐
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Absencia vzájomne prepojenej pohotovostnej
služby
Vyššia miera chudoby v KER v porovnaní
s národným priemerom
Niekoľko oblastí s extrémnou chudobou,
prevažne súvisiacich so sídlami Rómov
Niekoľko oblastí so zhoršeným prístupom
k sociálnym a zdravotným zariadeniam
Nedostatok sociálneho zapojenia do rozvoja
občianskej spoločnosti
Nižšia miera očakávanej dĺžky života
v porovnaní s úrovňou v EÚ
Zlý všeobecný zdravotný stav obyvateľstva
Neúčinné preventívne opatrenia na zlepšenie
zdravotného stavu
Zlý
systém
zdravotnej
starostlivosti
v ukrajinskej časti územia – nedostatočne
rozvinuté sociálne zabezpečenie, neefektívne
služby zdravotnej starostlivosti, nedostatočné
zdravotné poistenie
Neprimeraná sociálna starostlivosť pre osoby
so zdravotným postihnutím, najmä na
Ukrajine
Ohrozenia
Globálna hrozba pre zdravie obyvateľov
a zvierat
Klesajúce výdavky na zdravotnú a sociálnu
starostlivosť
Neschopnosť
vytvorenia
riadnych
administratívnych
podmienok
pre
financovanie cezhraničnej starostlivosti môže
viesť
k zvýšeniu
pololegálnych
alebo
ilegálnych činností
Rozdiely medzi národnými stratégiami
zdravotnej
starostlivosti
(vrátane
pohotovostnej) a nesúlad medzi rozvojovými
plánmi v rámci KER
Rastúci počet ľudí ohrozených chudobou
a obyvateľstva
žijúceho
v porovnateľne
chudobných oblastiach
Vysoké riziko šírenia infekčných chorôb ako
dôsledok zvýšenej cezhraničnej migrácie

3.2.7
‐
‐

Mobilita, migrácia, hranice & bezpečnosť

Silné stránky
Uzatvorené dohody o pohraničnom styku
‐
Existencia miestnych inštitúcií zaoberajúcich
sa migráciou & hranicami
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐

Príležitosti
Liberalizácia vízovej politiky EÚ voči Ukrajine
a uľahčenie vízovej procedúry a procedúry
žiadosti o vydanie cestovných dokladov
Zosúladenie legislatívy v oblasti hraničnej
bezpečnosti a migračnej politiky
Národné, bilaterálne a európske (EÚ)
iniciatívy pre zriadenie spoločného systému
riadenia na hraničných priechodoch,
zjednotenie pravidiel pre prechádzanie
hraníc, zvýšenie kapacity hraničných
prechodov a otvorenie nových hraničných
priechodov
Pokračujúce politické rozhovory o otvorení
nových hraničných priechodov, najmä pre
rozvoj cezhraničného cestovného ruchu
Zvýšená spolupráca medzi operatívnymi
činiteľmi
a novými
riešeniami
pre
odstránenie znevýhodnení na hraniciach

‐

‐
‐

‐
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Slabé stránky
Hraničný režim spojený s vonkajšou hranicou
Európskej
Únie,
s rôznymi
funkčnými
problémami, ktoré sa vyskytujú na hraničných
priechodoch
a ktoré
zásadne
bránia
cezhraničným vzťahom
Vízový režim s Ukrajinou
Vysťahovanie mladých ľudí a vzdelanej
pracovnej sily z oblasti do iných regiónov
Vysoká cezhraničná kriminalita najmä
pašovanie „citlivých“ tovarov (palivo, cigarety
atď.), ilegálna migrácia
Neefektívne a nezosúladené postupy na
hraničných priechodoch
Nedostatočná technická infraštruktúra na
hraniciach, nedostatok hraničných priechodov
pre chodcov a cyklistov
Prekročenie hranice trvá dlhý čas
Nedostatočné technické a sociálne vybavenie
existujúcich hraničných priechodov súvisiace
s ich nízkou kapacitou legálnej migrácie
Ohrozenia
Negatívne vplyvy globalizácie a bežné hrozby,
ako je neistota, organizovaný zločin,
terorizmus,
prenosné
choroby,
drogy
a obchodovanie s ľuďmi
Obmedzený regionálny vplyv na národnú
a celoeurópsku migráciu a hraničnú politiku
Negatívny vplyv politickej nestability a krízy na
Ukrajine (vrátane veľkého počtu ľudí
presúvajúcich sa z východu Ukrajiny) na
cezhraničnú migráciu a bezpečnosť hraníc EÚ
Pokles úrovne bezpečnosti kvôli rastúcemu
napätiu medzi Ukrajinou a Ruskom

3.2.8
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐

‐

Vzdelávanie, inovácie, kultúra & spoločnosť

Silné stránky
Existencia
inštitúcií
poskytujúcich
vysokoškolské vzdelanie, čo otvára možnosti
rozvoja spolupráci v oblasti vzdelávania
a výskumu a výmeny študentov
Atraktivita inovácií a ich potenciál sú
pomerne vysoké
Stabilizovaná sieť základných a stredných
škôl & postupný rozvoj univerzít
Spolupráca medzi verejným, súkromným a
R&D sektorom sa v posledných rokoch
zintenzívnila
Rastúce výdavky na R&D zo strany univerzít
a podnikov v mnohých regiónoch KER
Spoločné historické dedičstvo a kultúra,
multietnické zloženie viacjazyčné zručnosti
obyvateľov, pozitívne tradície mierového
multikultúrneho spolužitia
Silné a rozmanité kultúrne dedičstvo a dlhé
a pozitívne multietnické spolužitie
Dobrá kultúrna infraštruktúra: múzeá, kiná,
knižnice, atď.
Spoločné kultúrne a jazykové zázemie pre
podporu výmeny skúseností a spoločných
iniciatív
Množstvo
prírodných
a kultúrnych
chránených území ako sú národné parky,
mestská pamiatková ochrana
Rad
oblastí
zapísaných
v Zozname
svetového
kultúrneho
a prírodného
dedičstva UNESCO, pričom niektoré z nich
sú na oboch stranách hranice ako je
jaskynný systém Slovenský kras doplnený
o Ochtinskú aragonitovú, Dobšinskú ľadovú
a Stratenskú jaskyňu spolu s jaskyňami
Aggtelek v Maďarsku a Uholky na Ukrajine
Množstvo
podobností
v kultúrnom
dedičstve na celom území KER
Príležitosti
Zvýšená kvalita ľudského kapitálu, ktorý
poskytuje základe pre sociálno‐ekonomický
rozvoj a cezhraničnú spoluprácu
Vyšší počet inštitúcií vyššieho vzdelávania s
(čiastočnou)
ponukou
doplnkového
vzdelávania pre zabezpečenie mobility
študentov
v rámci
KER
a poklesu
vysťahovalectva
Lepšia orientácia študentov stredných škôl
z pohľadu profesií, po ktorých je na trhu

‐

‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
‐
‐

‐
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Slabé stránky
Nedostatočne rozvinutá infraštruktúra pre
vedu, výskum a inovácie súvisiaca s odlevom
mozgov, nízkou produktivitou a slabou
efektivitou vedy a výskumu v regióne
Nadmerná územná koncentrácia vedecko‐
výskumných činností a zamestnancov na
najväčších univerzitách, pričom na iných
miestach takéto činnosti úplne absentujú
Napriek nárastu výdavkov na R&D zostáva
podiel výdavkov na HDP stále nízky, pričom je
výrazne pod priemerom EÚ28 (vo väčšine
regiónov KER)
Väčšina KER môže byť zaradená ako „územie
kreatívneho napodobňovania”, ktoré sa
vyznačuje nízkou úrovňou znalostí, inovačnou
intenzitou, podnikateľstva a kreativity
Odborné a vyššie vzdelávanie nezodpovedá
požiadavkám pracovného trhu
Zlá
fyzická
dostupnosť
vzdelávacej
infraštruktúry vo vidieckych oblastiach
Vysoký počet predčasných ukončení štúdia
Zlý technický stav viacerých historických
a kultúrnych lokalít
Napriek spolupráci medzi univerzitami
nedosahuje ponuka spoločných školení,
doktorských programov a učebných osnov
požadovanú úroveň
Jazykové bariéry stále hrajú významnú úlohu
pri nedostatočnej
spolupráci oblastí
vzdelávania a kultúry
Nízky počet ľudí rozpráva cudzím jazykom
Nedostatok znalostí a porozumenia pre
susedov, nedostatok dôvery

Ohrozenia
Výdavky na R&D zostávajú nízke tak vo
verejnom ako aj v podnikovom sektore
Pokračujúca nízka úroveň investícií v oblasti
R&D
Nepriaznivé zmeny v národnej legislatíve
týkajúcej sa vyššieho vzdelávania spôsobujú
vysťahovalectvo potenciálnych študentov KER
(s výnimkou Ukrajiny, ktorá prijala
progresívnu legislatívu v tejto oblasti)
Upadanie regionálnych zvykov a tradícií ako

‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

práce vyšší dopyt
Spolupráca základných a stredných škôl je
dôležitým nástrojom budovania dôvery, ‐
keďže spája ľudí už v nízkom veku
Využívanie regionálnej identity, tradícií
a histórie pri propagovaní regiónu a tvorbe ‐
služieb a turistických produktov zameraných
na európsky trh
Zdroje
a iniciatívy
pre
cezhraničný
networking vo vzdelávaní ako aj zvýšenie
intenzity
spolupráce
vo
vzdelávaní
a výskume
Využívanie
kultúrnych
rozdielov
a podobností
Spoločné informačné kanály a spolupráca
informačných odborníkov pre lepšiu
podporu kultúrnych podujatí a turizmu
Podobnosti
v štruktúre
a problémoch
súvisiacich so zabezpečením rozvoja kultúry
národnostnej menšiny
Potenciál pre rozvoj značky „megaregiónu”
podobnej Škandinávii

dôsledok
rozšírenia
masovej
kultúry
a globalizačného procesu
Znehodnotenie
podmienok
historických
pamiatok, historických obecných zón,
prírodných rezervácií a krajiny
Protichodné diskusie týkajúce sa práv menšín
&
financovanie
národnej
kultúry
a menšinových kultúr

3.3 Hlavné výzvy a možnosti Karpatského euroregiónu
3.3.1

Výzvy

Rozhodujúcim prvkom stratégií je ich budúca životaschopnosť. Preto namiesto primárneho
sústredenia sa na už vykonané aktivity sa stratégia musí sústrediť na predpoklad budúceho vývoja,
alebo aspoň musí byť voči nemu otvorená.
Je isté, že súčasné trendy & výzvy vo svete sa nás budú týkať aj počas ďalších desiatich rokov alebo
ešte dlhšie. Medzi takéto trendy & výzvy patria:
‐
‐
‐
‐

Klimatická zmena
Urbanizácia
Demografický vývoj
Globalizácia

Zároveň, významná časť územia Karpatského euroregiónu je súčasťou EÚ a je ovplyvnená
strategickými rozvojovými iniciatívami EÚ ako napríklad „inteligentný rast“ a „udržateľný rast“
v rámci stratégie Európa 2020.
Hlavné výzvy a možnosti Karpatského euroregiónu sú preto silne previazané so svetovými
a európskymi (EÚ) trendmi & výzvami. Okrem toho, ako základ pre identifikáciu spoločných potrieb
a výziev Karpatského euroregiónu bola použitá spoločná sociálno‐ekonomická analýza a SWOT
analýza oblasti KER. Stratégia sa zameriava najmä na tie oblasti, v ktorých môže cezhraničná
spolupráca priniesť najvyššiu pridanú hodnotu:
‐
‐

Využitie potenciálu Karpatského euroregiónu
Zlepšenie toku poznatkov
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‐
‐
‐
‐
‐

Zvýšenie inovačných schopností podnikov
Zraniteľnosť voči vplyvom klimatickej zmeny
Využitie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov pre povzbudenie ekonomického rastu
Ekonomická a sociálna súdržnosť
Mobilita & Bezpečnosť

V súčasnosti, pri zohľadnení globálnych výziev, čelí Karpatský euroregión niekoľkým „vnútorným“
výzvam. Extrémne veľké územie KER (145 000 km², 14,2 miliónov obyvateľov) obmedzuje úroveň
porovnateľnosti a spoločné znaky. Existujú obrovské rozdiely v možnostiach a výzvach pre každú časť
euroregiónu. Takéto medziregionálne rozdiely sú najmä v:
‐
‐
‐
‐
‐

geografických podmienkach (horské oblasti a nížiny)
priestorová štruktúra a sídelná štruktúra (mestské centrá a vidiecke okrajové oblasti)
systém verejnej správy
úroveň rozvoja
požiadavky a záujmy aktívnych zainteresovaných osôb

Medzi hlavné ekonomické výzvy patria prekonanie statusu „zaostávania“ a nízkej úrovne
konkurencieschopnosti, ktorá si vyžaduje obrovské stimuly pre miestnu ekonomiku a prepojené
oblasti, ako aj zníženie veľkých rozdielov vo výskumných a výrobných inováciách medzi oblasťami
Karpatského euroregiónu a ostatnými oblasťami nachádzajúcimi sa v krajinách, ktoré tvoria jeho časť,
ako aj odstránenie prekážok jednotného trhu.
Čo sa týka ľudského a sociálneho kapitálu Karpatský euroregión čelí negatívnym demografickým
trendom. Napriek pomerne mladej spoločnosti sa región vyznačuje výrazným odlevom
kvalifikovaných a mladých ľudí, sociálnym vylúčením niektorých skupín ekonomicky aktívneho
obyvateľstva (najmä Rómov), vrátane starších ľudí a ľudí so zdravotným postihnutím, relatívne nízkou
priemernou očakávanou dĺžkou života (najmä u mužov). Oblasť zápasí s nedostatkom mladých
a vzdelaných ľudí, ktorí sú hybnou silou inovácií a rozvoja.
Ostatné dôležité problémy sú spojené s nízkou dostupnosťou a potrebou zlepšenia sietí, ukončením
energetickej izolácie častí regiónu a zabezpečením udržateľnosti jednotlivých druhov dopravy
s využitím prostriedkov šetrných k životnému prostrediu. Veľmi dôležitý je udržateľný rozvoj miest
ako sublokálnych rozvojových centier ako aj vidieckych oblastí.
Medzi ostatné výzvy patria:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

regionálne rozdiely v rámci krajín, zvyšujúce sa smerom k okrajovým častiam KER, nízka úroveň
konkurencieschopnosti v porovnaní s hlavnými regiónmi,
závislosť miestnych a regionálnych samospráv od centrálnych orgánov,
chýbajúce alebo nedostatočné dopravné spojenia najmä v severojužnom smere,
obmedzený počet cezhraničných spoluprác podnikov,
nízka úroveň ekonomickej aktivity a zamestnanosti,
intenzívne (selektívne) vysťahovalectvo z euroregiónu do rozvinutejších regiónov
vysoký podiel rómskeho obyvateľstva, ktoré čelí sociálnemu vylúčeniu,
jazykové bariéry.

V takýchto podmienkach je náročné poskytnúť podobné riešenia, vytvárať spoločné ciele, spoločnú
medziregionálnu identitu a imidž Karpatského euroregiónu. Zároveň začali mať spoločné inštitúcie,
vytvorené na podporu cezhraničnej spolupráce v Karpatskom euroregióne, organizačné
a prevádzkové problémy. Môžeme ich zhrnúť do nasledujúcich skupín:
‐

nízke povedomie a viditeľnosť KER (napr. absencia spoločnej marketingovej stratégie smerom
o obyvateľom KER, avšak tiež pre vonkajšiu spoluprácu),
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

absencia jasnej vízie,
systémová neefektívnosť „inštitucionálnych činností”,
nestabilná finančná základňa,
činnosti a prevádzka sú založené na projektoch, čo obmedzuje možnosti pre kontinuálny rozvoj,
neprimeraná komunikácia partnerov,
samostatné právne subjekty v každej krajine,
rôzna úroveň motivácie a angažovanosti partnerov.

Zásadnou výzvou však je potreba vytvorenia a posilnenia vnútorných inštitucionálnych vzťahov medzi
konkrétnymi oblasťami v regióne, aktérmi a zainteresovanými subjektmi, ktorí podporujú rozvoj
regiónu. Ak má byť KER úspešným, musí dôjsť k zlepšeniu fungovania jeho inštitúcií.
V súčasnosti množstvo expertov a regionálnych lídrov otvorene tvrdí, že spolupráca v rámci
Karpatského euroregiónu „upadá, klesá, rozpadá sa, pomaly umiera, znižuje sa, nič sa nedeje, nie je
schopná riešiť bežné problémy ako nezamestnanosť na tak veľkom území”7. Prvé obdobie existencie
Karpatského euroregiónu sa hodnotí v pozitívnom smere. Ten naplnil svoje poslanie podporiť, uľahčiť
a koordinovať cezhraničnú spoluprácu medzi ľuďmi žijúcimi v rámci Karpatského územia. KER slúži
ako jedinečná platforma pre umožnenie, uľahčenie a koordináciu cezhraničnej spolupráce medzi
miestnymi orgánmi.
Očakávania zakladateľov KER boli obrovské a niekedy aj naivné, pričom bez silnej národnej a externej
politickej a finančnej podpory nemohli uspieť. Napr. v druhej polovici 90‐tych rokov sa objavili
návrhy, že KER by mal byť partnerom napr. pre NATO, avšak toto sa nikdy neuskutočnilo. Vo
všeobecnosti, KER stratil svoj geopolitický význam po tom, čo tri členské štáty (v roku 2004) a jeden (v
roku 2007) vstúpili do EÚ. Zároveň sa v niektorých krajinách KER objavili kontroverzné procesy
„spolupráce verzus súťaženia“, najmä pri súperení krajín a regiónov o investorov, turistov,
obyvateľov, kapitál a granty a súčasné „budovanie identity národných štátov” boli v rozpore
s iniciatívami spolupráce.
Ďalší faktor, ktorý má vplyv na cezhraničnú spoluprácu v KER sú hranice. Vytvorenie Schengenskej
hranice medzi EÚ a Ukrajinou pomohlo znížiť ilegálnu migráciu, ale zároveň prinieslo vízový režim
a ďalšie prekážky (pozrite nižšie), ktoré spôsobili, že počet turistov klesol a prerušili sa mnohé
kontakty. Hranice Ukrajiny (a Rumunska) sa stali prekážkami pre intenzívne a efektívne cezhraničné
vzťahy „vďaka týmto faktorom ”:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

vízový režim s Ukrajinou / Schengenská regulácia (Rumunsko),
pomerne nízka hustota hraničných priechodov v niektorých častiach KER,
nedostatočná technická infraštruktúra na hraniciach,
nedostatok hraničných priechodov pre chodcov a cyklistov,
zlé riadenie hraníc, neefektívne a neharmonizované postupy na hraničných priechodoch, ktoré
spôsobujú dlhé čakacie lehoty,
kriminalitu spojenú s hranicami.

Kríza na Ukrajine po pripojení Krymu Ruskom a vojna na východnej Ukrajine predstavujú urgentnú
výzvu tiež pre cezhraničnú spoluprácu a KER a to v mnohých ohľadoch. Avšak nová situácia na
Ukrajine a vôľa Ukrajincov priblížiť sa k EÚ môže dať spolupráci v KER nový impulz až pokiaľ sa
Ukrajina nestane členským štátom EÚ.

7

See e.g. Bauer, R. (2015): The Carpathian Euroregion project. Short study. CESCI, Budapešť
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3.3.2

Potenciál

Karpatský euroregión má obrovský potenciál, ktorý je možné využiť efektívnejšie: rozsiahle a dobre
zachované prírodné prostredie bohaté na prírodné zdroje, kultúrne dedičstvo, ktoré je jedinečné tak
v európskom ako aj svetovom meradle, ako aj dlhodobú tradíciu v regionálnej spolupráci.
V niektorých oblastiach má Karpatský euroregión veľkú konkurenčnú výhodu. Rámec poskytnutý
politikou a právom Európskej únie predstavuje pevný základ, na ktorom je možné stavať efektívnejšiu
spoluprácu v oblasti rastúcich konkurenčných výhod, najmä čo sa týka nových technológií, inovácií,
kreatívneho priemyslu (vrátane kultúry a cestovného ruchu) a ďalších.
Medzi ďalšie faktory vplývajúce na rozvojový potenciál KER patria:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

existujúca dlhodobá cezhraničná spolupráca na regionálnej, miestnej a inštitucionálnej úrovni,
multikulturalita a medzietnické vzťahy („jednotnosť v rozmanitosti”),
veľkosť trhu – KER predstavuje trh s veľkosťou 14,2 miliónov s dosahom na miestne (tiež
cezhraničné) podniky,
zvýšená logistická funkcia medzi EÚ a „východom”,
široká škála turistických atrakcií,
Dohody AA/DCFTA medzi EÚ a Ukrajinou a vyhliadky na zrušenie vízového režimu pre Ukrajinu,
Európske štrukturálne a investičné fondy ‐ finančné zdroje z programov INTERREG a ENI.

Rozvojový potenciál je možné charakterizovať týmito oblasťami možnej spolupráce:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

mobilita, migrácia, hranice a bezpečnosť,
podpora demokratizačného procesu na Ukrajine,
koordinácia územného plánovania v prihraničných oblastiach,
predchádzanie rizikám a riadenie dôsledkov katastrof,
ochrana prírody,
cestovný ruch, kultúrne dedičstvo a kultúrne podujatia,
podpora cezhraničných podnikových vzťahov,
rozvoj ľudských zdrojov, spoločný cezhraničný pracovný trh,
zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce KER s ďalšími podobnými organizáciami,
miestny rozvoj vedený spoločenstvom, spolupráca P2P.

Príležitosti pre budúci rozvoj KER môžu byť spojené s rôznymi scenármi, avšak budú potrebné
vnútorné a/alebo vonkajšie podnety. Vnútorný impulz musí prísť od miestnych zainteresovaných
subjektov, ktorí predstavujú celý segment spoločnosti (samosprávy, podniky, univerzity, mimovládne
organizácie). Vonkajšie príležitosti môžu vychádzať z týchto myšlienok:
‐
‐
‐
‐

územne a/alebo finančne prepojiť s „Projektom Karpatského dohovoru“ a získať podporu
z centrálnej úrovne príslušných strán;
presadiť novú makroregionálnu stratégiu „Karpatský región”, s cieľom schválenia Európskou
komisiou – toto si vyžaduje významné zapojenie a podporu na národnej úrovni;
zmeniť územný rozsah súčasných programov ENPI CBC a vytvoriť spoločný program pre 5
zúčastnených krajín;
vytvoriť nový fond Vyšehrad+ (ktorý zahŕňa Rumunsko a Ukrajinu) alebo špeciálny národný fond
s príspevkom členských štátov (mohol by byť riadený Karpatskou nadáciou) pre územie KER
s cieľom rozvoja KER a získania dodatočných zdrojov na zavedenie spoločných projektov.

Zásadné „vnútorné“ faktory rozvoja CHS v rámci KER budú: 1) obnovenie inštitucionálnej spolupráce
medzi zúčastnenými miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré by mali plánovať a koordinovať
regionálny rozvoj v oblasti KER; 2) schopnosť vytvárať nové spoločné nástroje pre podporu
spolupráce KER ako je vlastný fond podľa modelu IVF, ktorý by podporoval projekty CHS; 3)
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schopnosť meniť a/alebo zlepšovať inštitúcie KER, napr. spôsob ich organizácie a ako by mali byť
upravené/reformované s cieľom obnovy CHS v rámci KER; 4) nájdenie nových vnútorných impulzov
pre cezhraničnú spoluprácu, pričom v prvom rade to závisí od kapacít zainteresovaných strán na
vytvorenie efektívnych inštitúcií cezhraničnej spolupráce.
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4 Budúcnosť Karpatského euroregiónu
4.1 Karpatský euroregión – strategické alternatívy
4.1.1 Úvod
Karpatský euroregión začal svoj príbeh ako veľmi inovatívna, priekopnícka iniciatíva po zmene
režimu v strednej a východnej Európe, ktorá spojila regióny z rôznych „meniacich sa“ krajín s cieľom
zosúladenia svojich priorít a spolupráce namiesto súťaženia. Iniciatíva sa rozbehla rýchlo, priniesla
významné výsledky a prospela zúčastneným regiónom využitím potenciálu mnohostrannej
nadnárodnej spolupráce.
Postupný vstup niektorých krajín do EÚ však priniesol z pohľadu Karpatského euroregiónu niektoré
negatívne zmeny: zúčastnené regióny presunuli svoje zameranie viac na rôzne cezhraničné
spolupráce a nadnárodné iniciatívy Európskej únie, ktoré ponúkajú významné financovanie, pričom
KER postupne stratil svoju dôležitosť. Hoci zakladajúci partneri vynaložili úsilie aspoň na udržanie
jeho prevádzky, KER napriek tomu postupne stratil svoj význam a v súčasnosti dokonca bojuje
o prežitie. K tomu však nedošlo nedobrovoľne – ide o výsledok nešťastných zmien prostredia, ktorým
sa KER nedokázal prispôsobiť a tiež neschopnosti zainteresovaných subjektov v CHS prispôsobiť KER
novým podmienkam.
Karpatský euroregión je dnes nadnárodnou spoluprácou poháňanou iba vlastnou zotrvačnosťou.
Určitá úroveň fungovania existuje – najmä ako dôsledok ešte prebiehajúcich projektov, ktoré sa
musia dokončiť. Motivácia partnerských regiónov je však najnižšia od vzniku, chýba reálna
angažovanosť kompetentných osôb a aktivity sú orientované skôr individuálnymi projektmi ako
spoločnou víziou a spoločnými cieľmi zapojených regiónov.
V rámci navrhovania Stratégie Karpatského euroregiónu je preto dôležité aspoň určiť možné
strategické alternatívy, ktorým čelí táto iniciatíva za spoluprácu. Strategické alternatívy uvedené
nižšie boli navrhnuté ako výsledok rozsiahlych diskusií zahŕňajúcich expertov zo všetkých
spolupracujúcich regiónov.
V nasledujúcich kapitolách si rozoberieme možné alternatívy podrobnejšie:
‐

Najprv uvedieme sumárny grafický prehľad všetkých alternatív.

‐

Následne predstavíme jednu po druhej každú alternatívu jednotlivo
o s popisom jej hlavných znakov, vlastností;
o s predstavením jej potenciálnych prínosov;
o a tiež so zvýraznením jej záporných stránok a rizík;

‐

V závere jednotlivých popisov uvádzame porovnávaciu súhrnnú tabuľku so zvýraznením
najdôležitejších aspektov každej alternatívy;

‐

Nakoniec uvádzame naše hlavné závery a tiež náš návrh – s vyžitím výsledkov analýzy na základe
viacerých kritérií – najefektívnejšej alernatívy.
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‐

Toto je priestor pre zapojenie sa tímu expertov. Proces však nemôže týmto
skončiť.Prostredníctvom identifikácie, charakterizovania, porovnania a analýzy možných
alternatív poskytujeme „surový materiál ” potrebný pre kompetentné osoby – zástupcov
zapojených regiónov – aby rozhodli a vybrali jednu z alternatív. Po tomto kroku vybraná
alternatíva musí byť rozpracovaná do detailov a musí s ňou byť v čo najkratšom čase
oboznámená členská základňa.
Obrázok 17 – Prehľad možných alternatív

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti

Možnosť 5:
Nový
európsky
makroregión

Karpatský
euroregión –
strategické
možnosti

Možnosť 4:
Spoločná
vízia +
spoločná
organizácia

Možnosť 3:
Spoločná vízia

4.1.2 Podrobný popis možností
4.1.2.1 Možnosť 1: Ukončenie činnosti
Kľúčové vlastnosti, špecifiká
Možnosť 1 ponúka krajné riešenie aktuálneho stavu
v Karpatskom euroregióne: namiesto pokračovania
v činnosti bez skutočnej vízie, ozajstného záväzku a
prežívania z projektu na projekt, sa partneri
rozhodnú ukončiť činnosť v rámci spolupráce.
Uvedené znamená, že po riadnom splnení všetkých
aktuálnych
záväzkov
a
uzavretí
všetkých
prebiehajúcich projektov, budú všetky organizačné
jednotky rozpustené a zrealizujú sa postupy
potrebné na uzavretie príslušných právnych
subjektov.
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Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový európsky
makroregión

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosti KE

Možnosť 4:
Spoločná vízia +
spoločná
organizácia

Možnosť 3:
Spoločná vízia

Partnerské regióny si nanovo stanovia svoje priority a sústredia sa na iné medzinárodné (bi‐ alebo
multilaterálne) iniciatívy na spoluprácu. Išlo by o dôležité politické rozhodnutie, oficiálne a otvorene
priznanie skutočnosti, že kedysi dôležitá, úspešná a prospešná iniciatíva na spoluprácu stratila pre
väčšinu partnerov význam a dôležitosť.

Potenciálne výhody tejto možnosti
Bez silnej spoločnej vízie a spoločných cieľov môže činnosť Karpatského euroregiónu vytvoriť iba
skromnú pridanú hodnotu (ak vôbec). Udržanie spolupráce môže byť prínosné pre malý počet
organizácií, ale medzinárodné spolupráce by nemali fungovať na základe záujmov jednotlivých
organizácií. Na rozdiel od negatívneho kroku, predmetná možnosť by znamenala výhody pre
zúčastnené regióny: konečné rozhodnutie o ukončení tejto spolupráce – po istom prechodnom
období – môže zastaviť míňanie ľudských a finančných zdrojov zúčastnených regiónov na činnosti,
ktoré neslúžia ich záujmom. Dané zdroje potom možno presmerovať na inú bilaterálnu
a multilaterálnu spoluprácu, ktorá bude vo väčšej miere v súlade s prioritami regiónov.
Podobné rozhodnutia sú nepríjemné a nepopulárne (kompetentní s rozhodovacou právomocou
všade na svete radšej niečo otvárajú a spúšťajú než zatvárajú a ukončujú), ale z dlhodobej
perspektívy môže podobné rozhodnutie priniesť pre regióny výhody – môžu sa sústrediť na aktivity,
ktoré naozaj podporujú ich rozvoj. Existujúce partnerstvá, siete by stále bolo možné udržiavať
a mohli by poskytnúť pevný základ pre iné iniciatívy za spoluprácu.

Negatívne stránky a riziká
Ukončenie spolupráce s úspešnou a hlbokou tradíciou nie je jednoduché – či už pre kompetentných
alebo odborníkov, ktorí do nej investovali svoj čas a úsilie.
Existuje aj množstvo emocionálnych prepojení a ľudia s podobným prepojením sa môžu v dôsledku
takéhoto kroku dokonca cítiť urazene.
Keďže ide o krajné riešenie, môže spôsobiť nemalé napätie, ak s ním nesúhlasia všetci partneri. Zatiaľ
čo ostatné možnosti možno nie sú ideálne, ale vždy existuje možnosť ich vylepšiť, aby boli
akceptovateľné pre všetkých partnerov, táto možnosť je iná: strana je buď za alebo proti uzavretiu –
neexistuje kompromisné riešenie, ktoré by predstavovalo strednú cestu.
Pri ukončení spolupráce sa dostaneme do bodu, z ktorého už niet návratu: je mimoriadne náročné,
ak nie nemožné, neskôr opätovne naštartovať spoluprácu ak sa tak partneri z nejakého dôvodu
rozhodnú (napríklad v reakcii na pozitívne zmeny v prostredí).
Každopádne ide o krajné riešenie, ktoré by sa nemalo prijať bez dôkladného prehodnotenia všetkých
dôležitých aspektov, implikácií, možných rizík a dôsledkov.

Kľúčové podmienky a kroky
‐

Pred prijatím takého vážneho rozhodnutia je potrebné uskutočniť rozsiahlu a otvorenú diskusiu
medzi všetkými zainteresovanými partnermi – predstaviteľmi všetkých regiónov;
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‐

Ešte pred uskutočnením takýchto diskusií je nutné partnerom predstaviť všetky dôležité
implikácie, dôsledky a riziká danej možnosti;

‐

Rozhodnutie musí byť založené na dohode – vzhľadom na krajnosť riešenia sa nenavrhuje
hlasovanie väčšiny.

Ďalšou alternatívou tejto možnosti je zníženie počtu zúčastnených krajín alebo regiónov. Euroregión
o veľkosti KER (z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov) sa javí byť menej efektívny než subjekty CHS.
Uvedené platí pre spoluprácu v rámci CHS v rôznych kútoch EÚ. Rozhodnutia môžu priniesť aj
konsenzus, že KER je už nefunkčný aj kvôli svojej umelej veľkosti. Pri procese rozhodovania
o optimálnej možnosti budúceho rozvoja je potrebné zohľadniť aj realizovateľnosť veľkosti KER.

Možnosť 2: Neurobiť nič / bežné činnosti
Kľúčové vlastnosti, špecifiká
Možnosť 2 znamená „neurobiť nič” alebo „bežné
činnosti“. Patria sem „nízkoprofilová“ prevádzka,
udržanie aktivity Karpatského euroregiónu pri
vynaložení najmenšieho možného úsilia; občasné
protokolárne stretnutia, implementácia projektov
raz za čas, ale nič viac.
Pre partnerov ide o najjednoduchšiu cestu –
nevyžaduje ani formálne rozhodnutie; spolupráca
pokračuje bez zmien a nie je potrebné ani prijať
rozhodnutie.

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový európsky
makroregión

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosti KER

Možnosť 4:
Spoločná vízia +
spoločná
organizácia

Možnosť 3:
Spoločná vízia

Aj keď nie je potrebné prijať rozhodnutie, výber tejto možnosti (alebo skôr pristúpenie na ňu)
predstavuje „rozhodnutie“, hoci nie explicitné: partneri sa rozhodnú udržiavať „obraz spolupráce“,
avšak bez snahy o realizáciu spoločných vízií a dosiahnutie cieľov. Ide o pohodlnú možnosť, ktorá
nevyžaduje veľkú angažovanosť, neprináša riziko nezhody a nezahŕňa mobilizáciu ďalších zdrojov.
Táto možnosť vyžaduje a zahŕňa nízku úroveň motivácie partnerov a tiež odzrkadľuje prístup v duchu
„ak všetko udržíme tak, ako je, nič zlé sa nemôže stať“.
V uvedenom scenári je spolupráca poháňaná skôr individuálnymi ambíciami než niečím iným.
Nedostatok angažovanosti znamená, že nikto v skutočnosti nechce vynaložiť občasné a nevyhnutné
náklady a spolupráca tak dlhodobo trpí finančnými ťažkosti a sotva môže pokračovať bez
dosahovania reálnych výsledkov a prinášania výhod pre partnerov.
Uvedený stav môže ľahko pretrvávať dlhší čas (vlastne aj niekoľko rokov), avšak nemôže vydržať
navždy. Vedie buď k „zániku“ – alebo si kompetentní uvedomia potrebu zmien.
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Potenciálne výhody
V prvom rade sa zdá, že danú alternatívu je najlepšie rýchlo zamietnuť, keďže neprináša skutočné
výhody pre partnerské regióny. Zaujímavé však je, že poskytuje jasné výhody pre kompetentných
s rozhodovacou právomocou a teda ide o skutočnú alternatívu, ktorú nemožno ignorovať.
Výber tejto alternatívy (alebo skôr jej dovolenie) nevyžaduje zásadný politický záväzok; nie je
potrebné ani predchádzajúce vynaloženie finančných (alebo ľudských) zdrojov; a pri tomto scenáre
neexistuje možnosť konfliktov ani horlivých diskusií. Vďaka všetkým uvedeným atribútom je táto
možnosť pre kompetentných mimoriadne atraktívna; aj napriek tomu, že si sú vedomí jej rizík
a rizika, že ich privedie do slepej uličky, jej okamžité výhody by ich pravdepodobne aj tak lákali.
Avšak na rozdiel od možnosti 1, táto alternatíva ponúka v prípade možnosti priestor na rozvinutie
spolupráce.

Negatívne stránky a riziká
Najpodstatnejším negatívom sú práve skutočnosti uvedené vyššie: výber tejto možnosti,
pokračovanie v „bežnej činnosti“ neponúka žiadne reálne výhody pre zúčastnené regióny, zatiaľ čo
pre kompetentných s rozhodovacími právomocami prináša príjemný pocit, že pre spoluprácu naozaj
niečo robia.
Udržanie istej úrovne spolupráce tiež bez pochyby vyžaduje určité zdroje – ľudské a finančné – ale
využiť ich na niečo bez reálnych výsledkov je zbytočným plytvaním zdrojov, ktoré by mohli byť lepšie
využité na niečo s väčšou perspektívou na úspech. Nedostatok spoločných vízií a cieľov tiež znamená,
že daná možnosť nemá akýkoľvek mobilizačný potenciál vo vzťahu k partnerom – hoci by bolo
dôležité posilniť spoluprácu. A presne toto je najväčším rizikom predmetnej možnosti.

Kľúčové podmienky a kroky
Ako už naznačuje názov, táto možnosť nastáva ak zainteresované strany „neurobia nič“ iba budú
pokračovať v tom, čo robili predtým.
Ak napríklad, kompetentní ignorujú dôležitosť a potrebu otvorenej diskusie o budúcnosti
Karpatského euroregiónu, táto možnosť bude najpravdepodobnejšia. Rovnaká vec nastane aj ak sa
diskusia odohrá, ale strany sa nebudú vedieť dohodnúť a nevyberú si žiadnu z možností, čiže
neprijmú žiadne kľúčové rozhodnutia.
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4.1.2.2 Možnosť 3: Spoločná vízia
Kľúčové vlastnosti, špecifiká
Možnosť 3 – ako už podľa názvu možno usudzovať –
vyžaduje,
aby kompetentní s rozhodovacou
právomocou a zainteresované strany prišli so
spoločnou víziou pre Karpatský euroregión. Na
začiatku spolupráce takáto vízia existovala, ale aj
keď sa prostredie tejto vízie spolupráce výrazne
zmenilo, neuskutočnili sa žiadne vážne a otvorené
diskusie, ktoré by mohli viesť k nasmerovaniu
spolupráce vpred.

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový európsky
makroregión

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosti
KER

Možnosť 4:
Spoločná vízia +
spoločná
organizácia

Možnosť 3:
Spoločná vízia

Takúto diskusiu však už nemožno ďalej odkladať; ako už bolo uvedené v opise možnosti 1, ak
zainteresované strany aj naďalej nebudú aktívne a budú vykonávať bežné činnosti bez toho, aby
prijali dôležité rozhodnutia, ktoré by mohli viesť k postupnému úpadku spolupráce.
Možnosť 3 predpokladá scenár, podľa ktorého by zainteresované strany – najmä kompetentní
s rozhodovacou právomocou – pochopili čo je v stávke a – na základe informácií od odborníkov
a otvorených diskusií – stanovili jasnú a spoločne schválenú víziu pre Karpatský euroregión.
Predmetná vízia musí byť jasná a pre každého pochopiteľná a mala by opisovať, kde sa má
spolupráca nachádzať o 10‐15 rokov. Vízia by tiež mala byť v každom ohľade spoločná – rovnaká pre
všetky partnerské regióny a vybraná na základe vzájomnej dohody, nie väčšinového hlasovania.
Nesmie to však byť dlhý zoznam požiadaviek pre jednotlivé sféry, ale mali by sa skôr sústrediť na
malý počet hlavných priorít. Nakoniec, okrem rozhodnutia o tom, kde chce byť Karpatský euroregión
v budúcnosti, je tiež dôležité pripraviť plán, ktorý – namiesto všeobecných aktivít – bude pozostávať
zo spoločných a veľmi špecifických činností.

Potenciálne výhody
Najdôležitejšou výhodou možnosti 3 je, že zainteresované strany KER opäť záujmu aktívne
postavenie a identifikujú budúce smerovanie rozvoja spolupráce namiesto jeho pasívneho
pozorovania. Partneri môžu so stanovenými plánmi pre budúcnosť podniknúť dôležité kroky
k postupnému obnoveniu spolupráce.
Na jednej strane vyžaduje táto možnosť určitú mieru angažovanosti na strane partnerov, na druhej
je možné najskôr začať v malom rozsahu a potom postupne pridávať, keďže na mobilizovanie
dôležitých zdrojov nie sú potrebné zásadné záväzky (aspoň na začiatku). Je úplne v poriadku začať
s malými krokmi a získať zopár rýchlych víťazstiev, aby tak kompetentní videli výhody a potenciál,
mohli realizovať väčšie záväzky a priradiť viac zdrojov. Dôležité je, že všetky uvedené aktivity smerujú
k rovnakým spoločným cieľom.

50

Negatívne stránky a riziká
Stanovenie a odsúhlasenie spoločnej vízie si aj tak vyžaduje množstvo práce. Aj keď budú potrebné
informácie k dispozícii, zozbierané a rozanalyzované, identifikujú sa a popíšu možné alternatívy,
všetci zainteresovaní kompetentní podľa možnosti zo všetkých regiónov, by sa mali spoločne
stretávať pri rôznych príležitostiach a spoločne diskutovať. Avšak, keďže otázka KER bohužiaľ nepatrí
medzi hlavné priority, je pomerne náročné zmobilizovať kompetentných. Čiže tento proces musia
podporiť aj odborníci, čo si bude vyžadovať investície.
Hoci určenie spoločnej vízie je kľúčovým krokom na ceste k obnove KER, ktorý jednoducho nemožno
ignorovať, nemusí postačovať na motivovanie kompetentných; z ich pohľadu nejde o tému, ktorá si
zaslúži pozornosť, keďže nesľubuje viditeľné výsledky, prinajmenšom nie v krátkodobom horizonte.
Aj keby kompetentní prejavili záujem o sériu otvorených diskusií, z dôvodu veľmi rozdielnych situácií
a momentálnych priorít v jednotlivých regiónoch, bude mimoriadne náročné dosiahnuť dohodu
v rámci malého počtu veľmi špecifických okruhov.

Kľúčové podmienky a kroky
Na účely spoločnej vízie, je potrebné mať k dispozícii dokument, ktorý na základe celkovej analýzy
KER navrhne ciele, priority a tiež možnosti rozvoja, ktoré môžu podporiť rozhodovací proces. Takýto
dokument bude postačovať, ale musí byť kompetentným jasne prezentovaný a vysvetlený.
Po splnení tejto podmienky musia kompetentní, ktorí by mali zastupovať všetky zainteresované
regióny, venovať danej veci nejaký čas: je potrebné, aby sa stretli aspoň raz (pokiaľ možno aj
viackrát!) a viedli otvorenú diskusiu, ktorá potrvá až kým nedospejú k rozhodnutiu, ktoré je založené
na dohode a týka sa parametrov dohodnutej vízie.
Po stanovení kľúčového smeru na základe spoločnej vízie a aktuálnych strategických dokumentov by
mal tím odborníkov vypracovať plán konkrétnych krokov, ktorý umožní dosiahnutie stanovenej vízie.

4.1.2.3 Možnosť 4: Spoločná vízia a spoločná organizácia
Kľúčové vlastnosti, špecifiká
Možnosť 4 je v podstate rozšírenou verziou
možnosti 3, v ktorej okrem identifikácie spoločnej
vízie partneri podniknú aj aktívne kroky a stanovia
spoločnú organizačnú štruktúru.
Táto možnosť má všetky dôležité atribúty možnosti
3 a síce:
‐

‐

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový európsky
makroregión

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosti KER

vyžaduje
úprimnú
a otvorenú
diskusiu
Možnosť 4:
Možnosť 3:
Spoločná vízia +
Spoločná vízia
zainteresovaných strán o budúcnosti iniciatívy
spoločná
organizácia
za spoluprácu (ktorú je nutné zrealizovať čo
najskôr);
vedie k identifikácii jasnej a jednoducho pochopiteľnej vízie pre KER, ktorá je už pre všetkých
partnerov spoločná (t.j. na základe dohody) a ktorá pozostáva z malého počtu priorít;
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‐

uvedená vízia je pretransformovaná do plánu špecifických aktivít za plnej angažovanosti
partnerov.

Uvedený scenár však ukazuje, že strany sú presvedčené o budúcnosti KER a majú záujem na jeho
úspechu: patrí sem zriadenie jednej spoločnej organizácie, ktorá bude fungovať ako spoločný
implementačný orgán spolupráce, ktorý bude premieňať priority na opatrenia, získavať prostriedky
a riadiť implementáciu daných opatrení. V danom smere je „budovanie dôvery“ kľúčovou
problematikou pre dlhodobú a udržateľnú CHS: vytváranie dôvery medzi partnermi, odstraňovanie
psychologických prekážok a predsudkov, ktoré sú niekedy dokonca horšie než najneprekonateľnejšia
fyzická hranica.
Zatiaľ čo organizačná štruktúra môže mať rôzne podoby, vzhľadom na povahu spolupráce
a angažovanosť regiónov rôznych krajín, Európske zoskupenie územnej spolupráce alebo EGTC by
mohlo predstavovať optimálny formát vytvorený práve na uvedené účely. Je medzinárodné, má
rôzne výhody programov Európskej územnej spolupráce ETC a hoci ešte nie je veľmi rozšírené,
dostupné sú už príklady dobrej praxe (aj v regióne).
„Euroregionálne zoskupenia spolupráce“ by tiež mohli predstavovať výborné riešenie pre silnejšiu
a lepšie sformovanú spoluprácu v rámci Karpatského euroregiónu. Protokol č. 3 k Madridskej
dohode Rady Európy poskytuje právne uznanie, založenie a fungovanie „euroregionálnych
zoskupení pre spoluprácu“. Cieľom zoskupenia pozostávajúceho z orgánov na vnútroštátnej úrovni
a iných verejných orgánov zmluvných strán je, aby pohraničná a cezhraničná spolupráca bola u
členov prevedená do praxe v rámci ich kompetencií a prednostných práv. Na základe protokolu môže
Rada Európy vypracovať ukážkové vnútroštátne zákony umožňujúce, aby zmluvné strany mohli prijať
príslušnú národnú legislatívu, vďaka ktorej budú „euroregionálne zoskupenia spolupráce“ fungovať
efektívne.

Potenciálne výhody
Daná možnosť v sebe ukrýva najdôležitejšie vlastnosti možnosti 3: namiesto toho, aby sa
zainteresované strany KER iba pasívne prizerali, v tejto možnosti zastávajú aktívnu úlohu
a identifikujú budúci smer vývoja iniciatívy za spoluprácu. Avšak robia navyše jeden dôležitý krok
vpred: s cieľom preukázať svoju angažovanosť založia spoločnú organizáciu, ktorá môže vystupovať
ako prevádzkový orgán spolupráce. S uvedeným súvisia ďalšie dôležité výhody. KER bude mať nielen
pripravené plány pre budúcnosť, ale aj vyhradenú spoločnú organizačnú jednotku, ktorá bude
pripravená pohotovo realizovať všetky potrebné činnosti. Viedlo by to aj k rýchlejšej obnove
spolupráce.
Vyhradená organizácia s kvalitnými ľudskými zdrojmi (ktoré sú kľúčovou podmienkou!) môže navyše
výrazne vylepšiť schopnosť KER získať finančné zdroje, zmobilizovať partnerov a uskutočniť projekty
slúžiace záujmom partnerov. Najdôležitejšia je schopnosť spoločných inštitúcií KER pripraviť spoločný
plán svojho regionálneho rozvoja a prísť so strategickými projektmi, ktoré majú za cieľ zlepšenie
potenciálu rozvoja zúčastnených regiónov. Strategické projekty, ktoré možno implementovať iba
v rámci oblasti KER a ktoré prinesú výhody pre všetky zúčastnené regióny sa môžu stať základom
spoločnej vízie. Ak nevieme identifikovať strategické projekty, ťažko možno uskutočniť spomínanú
spoločnú víziu.
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Zatiaľ čo v prípade možnosti 3, hoci aj so spoločnou víziou, KER predstavuje riziko vrátenia sa do
starých koľají, čiže „bežných činností“, šanca tohto scenára je pri existencii spoločnej organizačnej
štruktúry omnoho menšia. Ak spoločnou organizáciou bude EGTC, potenciál financovania
Karpatského euroregiónu sa zvyšuje, keďže EGTC predstavuje dobrý príklad organizácie
spolufinancovanej z bilaterálnych a multilaterálnych programov územnej spolupráce.
V konečnom dôsledku stanovuje možnosť 4 základ pre dynamickejší rozvoj KER v budúcnosti, keďže
poskytuje spoločnú víziu a spoločnú organizačnú štruktúru.

Negatívne stránky a riziká
Táto možnosť so sebou určite tiež prináša riziká. Na rozdiel od možnosti 3, musia partnerské regióny
učiniť hlavný záväzok na začiatku procesu: v prvom rade by mali byť identifikované funkcie
(strategické projekty, spoločná vízia …) a až potom môže byť založená funkčná organizácia.
Partnerské regióny sa musia dohodnúť na zriadení spoločného organizačného orgánu a podniknúť
k tomu všetky potrebné kroky hneď po identifikácii spoločnej vízie.
Partneri musia na začiatku tiež investovať kapacity a finančné zdroje: založenie spoločnej organizácie
si vyžaduje prácu a finančné investície, ktoré môžu poskytnúť jedine partnerské regióny. Okrem toho
sa partneri zaviažu, že zabezpečia finančné a iné podmienky aj keď nebude dostupné externé
financovanie. Hoci sa očakáva, že spoločná organizácia bude fungovať bez veľkej (finančnej) podpory
od partnerov z dlhodobého hľadiska, nastanú obdobia kedy bude finančný príspevok od partnerov
nevyhnutný.
Keďže výber lokality a ľudských zdrojov nie je strategickou otázkou, môže vytvoriť zbytočné napätie
medzi partnermi a oslabiť jednotnosť. V podobných iniciatívach za spoluprácu sa stáva, že partneri
trvajú na tom, aby spoločná inštitúcia bola na ich území a chcú do nej poslať aspoň niekoľko svojich
ľudí.
Založenie spoločnej organizačnej štruktúry partnermi z rozličných krajín nie je jednoduché; zahŕňa
množstvo právnych a byrokratických prekážok a ťažkostí. Ak chceme všetky tieto problémy vyriešiť,
môžeme jednoducho už na začiatku zmeniť zameranie z formy na obsah.

Kľúčové podmienky a kroky
Kľúčové podmienky sú veľmi podobné ako pri možnosti 3:
‐
‐
‐

dokument, ktorý navrhuje ciele, priority a analýzu alternatív (predmetná štúdia), ktorá je jasne
prezentovaná kompetentným;
otvorená diskusia kompetentných s rozhodovacou právomocou čo najskôr s cieľom dosiahnuť
rozhodnutie založené na vzájomnej dohode;
plán činností smerujúcich k dosiahnutiu vízie.

Avšak kompetentní musia urobiť ešte jeden krok a dohodnúť sa na stanovení spoločnej organizačnej
štruktúry. Okrem toho by mali venovať potrebné ľudské a finančné zdroje a danú organizáciu naozaj
založiť.
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Kľúčom k úspechu novej spoločnej organizácie je dostupnosť kvalitných ľudských (a iných) zdrojov;
nakoniec je dôležité, aby lokalita aj jej ľudské zdroje boli vyberané z profesionálneho hľadiska a nie
na základe politických zámerov.

4.1.2.4 Možnosť 5: Nový európsky makroregión
Kľúčové vlastnosti, špecifiká
Na rozdiel od možnosti 1, ktorá počíta s okamžitým
ukončením iniciatívy za spoluprácu Karpatského
euroregiónu a predstavuje pomerne krajné riešenie,
možnosť 5 ponúka ďalšiu hraničnú alternatívu a síce
s veľmi ambicióznou víziou premeny KER na nový
európsky makroregión, podobný ako je napríklad
Dunajský región. Uvedená vízia zahŕňa aj aktívne
postavenie tohto staronového regiónu Európskej
únie ako medzinárodnej spolupráce ponúkajúcej
odpovede na mnoho dôležitých otázok, ktorým
región čelí.

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti

Možnosť 5:
Nový európsky
makroregión

Možnosť 2:
Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosti
KER

Možnosť 4:
Spoločná vízia +
spoločná
organizácia

Možnosť 3:
Spoločná vízia

Pri dostatočnej intervencii, spoločnej politickej reprezentácii a vytvorení silného pozadia na úrovni
EÚ, získa Karpatský euroregión postavenie v rôznych usmerneniach, ktoré riadia využívanie
európskych štrukturálnych nástrojov.
S primeranou podporou a dostupným financovaním je možné plánovať a implementovať
plnohodnotnú a ambicióznu makroregionálnu stratégiu.

Potenciálne výhody
Založenie (alebo obnovenie) skutočnej makroregionálnej spolupráce podporuje silnú a
nespochybniteľnú identitu, zvyšuje motiváciu partnerských regiónov identifikovať a rozvíjať
potenciál spolupráce a konať spoločne s cieľom predstavovať kľúčové otázky, ktoré sú pre nich
dôležité.
Definícia Európskej únie: „„Makroregionálna stratégia“ je integrovaný rámec, ktorý schválila
Európska rada a ktorý môžu okrem iného podporovať európske štrukturálne a investičné fondy,
pričom má slúžiť na riešenie spoločných výziev v danej zemepisnej oblasti, ktorej súčasťou sú členské
štáty aj tretie krajiny. Jej účelom je posilniť spoluprácu s cieľom dosiahnuť hospodársku, sociálnu a
územnú súdržnosť. ”8
Byť súčasťou silného a uznávaného európskeho makroregiónu bez pochyby zvyšuje vyjednávaciu
a politickú silu a umožňuje dosahovať veci, ktoré by inak pre jednotlivé regióny boli
nedosiahnuteľné, avšak za predpokladu, že sa partnerské regióny dokážu vzdať niektorých svojich
konkrétnych záujmov v úzkom meradle a konať spoločne s ohľadom na niektoré kľúčové otázky.

8

Zdroj: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/macro‐regional‐strategies/
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V Európe je malý počet iniciatív za makroregionálnu spoluprácu, ktoré by už mali pripravené,
schválené a oficiálne uznané makroregionálne stratégie (Baltický región, Dunajský región, Jadranský
a Iónsky región, Alpský región). Ich prístup k možnostiam financovania a iným zdrojom je výrazne
lepší než iných iniciatív za spoluprácu. Postavenie Karpatského euroregiónu ako naozajstného
európskeho makroregiónu by na rozdiel od iných podobných iniciatív, výrazne posilnilo
„konkurencieschopnosť“.

Negatívne stránky, problémy
Scenár je síce lákavý, ale popri výhodách má daná možnosť aj veľa negatívnych stránok a predstavuje
tiež zložité problémy, ktoré sa môžu ukázať ako neprekonateľné. Vybudovanie takejto spolupráce
vyžaduje dohodu a angažovanosť VŠETKÝCH zúčastnených partnerských regiónov: kompetentní sa
musia dohodnúť a rovnomerne danú myšlienku propagovať; mali by agitovať a neustále preukazovať
svoj záväzok k spolupráci a presadzovať spoločný program. V prvom rade je ťažké taký stav
dosiahnuť, nie ešte ho dlhodobo udržať, hoci aj keď ide len o prezentáciu problémov naraz za
jedným stolom.
Výber uvedeného scenára znamená tiež, že partneri majú pred sebou na samom začiatku veľmi
ťažké úlohy: je potrebné spočiatku investovať a zmobilizovať veľa práce a množstvo kapacít,
či nemalé financie, pričom nemožno očakávať rýchle a hmatateľné výsledky na úrovni jednotlivých
regiónov.
Byť na začiatku programovacieho obdobia 2014‐2020 je na jednej strane výhoda, keďže stále je
k dispozícii množstvo času na prijatie dôležitých rozhodnutí a opatrení smerujúcich k obnoveniu
Karpatského euroregiónu ako európskeho makroregiónu; na druhej strane je to však aj nevýhoda,
keďže trvá pomerne dlho, kým prídu viditeľné zlepšenia a politici takéto procesy veľmi neobľubujú.
Ďalším problémom je, ako bolo vyššie uvedené, tvrdá konkurencia zo strany iných významných
európskych makroregiónov, ktoré už majú pripravené a schválené stratégie, pričom ich zohľadňujú
rôzne štrukturálne nástroje Európskej únie. Niektoré partnerské regióny KER sú navyše už partnermi
aj v Dunajskom regióne.
V neposlednom rade je potrebné podotknúť, že čím väčšia je štruktúra, tým viac kontroly budú mať
členské štáty. Existuje vysoké riziko, že celé riadenie „Karpatského makroregiónu“ prevezmú
vnútroštátne orgány a regionálnym úradom prenechajú len málo priestoru na implementovanie
svojich stratégií.

Kľúčové podmienky a kroky
Výber možnosti 5 vyžaduje od úplného začiatku, ešte pred inými aktivitami, jasný záväzok na strane
všetkých partnerských regiónov (bez výnimky) vydať sa na danú cenu. Predmetné rozhodnutie musia
mať na pamäti kompetentní, ktorí majú príslušné oprávnenie a sú si plne vedomí dôsledkov.
Po prijatí spomínaného rozhodnutia, je nutné vypracovať veľmi podrobný plán s konkrétnymi
úlohami, zodpovednosťami a potrebnými zdrojmi a kapacitami. Následne, ešte pred uskutočnením
konkrétnych krokov, musí byť tento plán v rozsiahlej miere prediskutovaný a opäť schválený
predstaviteľmi partnerských regiónov, ktorí si v tejto fáze už budú vedomí svojich zodpovedností,
úloh a financovania (ako aj iných zdrojov), ktoré musia poskytnúť. V ideálnom prípade by tento
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súhlas a záväzok na poskytnutie potrebných zdrojov mal byť podporený záväznou dohodou
VŠETKÝCH partnerov.
Potom je nutné, aby partneri uskutočnili schválený plán činností; čo však nie je možné bez
spoločného operačného orgánu, ktorý má od partnerov oprávnenie a kapacity / zdroje na
skoordinovanie implementačného procesu.
Činnosti, ktoré treba vykonať by zahŕňali organizačný vývoj, vytvorenie identity, komunikačné
a reklamné aktivity, lobovanie, vytvorenie podrobnej makroregionálnej stratégie, tvorbu projektov,
atď.
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Možnosť 3: Spoločná
vízia

Možnosť 2: neurobiť
nič / bežné činnosti

Možnosť 1:
Ukončenie činnosti

Názov možnosti

Spočíva v zachovaní KER za
vynaloženia
najmenších
možných prostriedkov;
Nie je potrebné formálne
rozhodnutie,
spolupráca
bude pokračovať bez zmien
„Obraz
spolupráce“
sa
zachová
bez
skutočnej
spoločnej vízie.

Na základe aktuálnych výziev
sa stanoví spoločná vízia –
spoločná
pre
všetkých
partnerov;
Víziu
bude
sprevádzať
zoznam konkrétnych krokov;

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Krajné riešenie: ukončenie
iniciatívy za spoluprácu;
Dokončenie
zostávajúcich
úloh, potom rozpustenie
organizačných štruktúr a
uskutočnenie nevyhnutných
právnych krokov.

‐

Kľúčové vlastnosti, špecifiká

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Zainteresované strany z KER
sa aktívne podieľajú na
budúcnosti spolupráce;
Stanovený plán umožňuje
kroky
smerujúce
k vystupňovaniu spolupráce;
Možnosť začať v malom
rozsahu
a postupne
spoluprácu rozširovať.

Zastavenie
míňania
finančných
a ľudských
zdrojov;
Zdroje možno presmerovať
na spolupráce, ktoré sa viac
týkajú priorít regiónov.
existujúce
partnerstvá
a prepojenia
možno
udržiavať naďalej, pričom
poskytnú dobrý základ pre
iné iniciatívy za spoluprácu.
Znamená viditeľné výhody
pre kompetentných;
Táto možnosť nepotrebuje
veľký politický záväzok ani
vyhradenie zdrojov;
Neposkytuje priestor pre
konflikty ani búrlivé diskusie;
V prípade
potenciálu
necháva
priestor
pre
urýchlenie spolupráce.

Potenciálne výhody

4.1.3 Tabuľka pre porovnanie možností: zhrnutie

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Ak nebude súhlasiť každý
partner,
môže
vzniknúť
výrazné napätie;
Neexistuje stredná cesta ani
kompromisné riešenie;
Bod, z ktorého niet návratu:
potom bude mimoriadne
ťažké obnoviť spoluprácu
Nemala by sa aplikovať bez
dôkladného
zváženia
všetkých dôležitých aspektov.
Neponúka skutočné výhody
pre zúčastnené regióny, ale
kompetentní budú pri tejto
možnosti
v pohodlnej
situácii, keďže v podstate
podporia spoluprácu;
Vyžaduje minimálne zdroje,
ale ak ich použitie neprinesie
reálne
výsledky,
ide
o zbytočné míňanie;
Nedokáže
partnerov
zmobilizovať;
Vedie k postupnému zániku
spolupráce.
Potrebná
diskusia
a rozhodnutie, ale je ťažké
zmobilizovať
kompetentných;
Možnosť
nie
je
pre
kompetentných
dosť
motivujúca;
Je náročné stanoviť dohodu
ohľadom malého počtu veľmi
špecifických oblastí záujmu.

Negatívne stránky, problémy

Nie sú potrebné aktívne
kroky.

Musí sa uskutočniť rozsiahla
a otvorená
diskusia
predstaviteľov
všetkých
regiónov;
Predtým sa však partneri
musia dozvedieť o všetkých
dôležitých
implikáciách,
dôsledkoch a rizikách;
Rozhodnutie
musí
byť
založené
na
spoločnej
dohode.

Musí sa vytvoriť dokument,
ktorý navrhne ciele, priority
a tiež
možnosti
rozvoja
(splnené – tento dokument);
‐ Potreba
kompetentným
prezentovať
a vysvetliť
možnosti a riziká;
Kompetentní
s rozhodovacou
právomocou
musia
viesť
otvorenú diskusiu, aby dospeli
k rozhodnutiu založenému na
dohode;

‐

‐

‐

‐

‐

Kľúčové podmienky a kroky
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Možnosť 5: Nový
európsky
makroregión

Možnosť 4: spoločná
vízia a spoločná
organizácia

Názov možnosti

Premena KER na nový
európsky makroregión;
aktívne postavenie tohto
staro‐nového makroregiónu
v rámci EÚ.
KER
získa
postavenie
v rôznych
usmerneniach
riadiacich
štrukturálne
nástroje EÚ;
Príprava a implementácia
makroregionálnej stratégie.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Stanovenie spoločnej vízie –
spoločnej
pre
všetkých
partnerov
a prispôsobenej
zmenám;
Víziu sprevádza niekoľko
konkrétnych krokov, ktoré je
potrebné urobiť;
Partneri založia spoločnú
organizáciu
(spoločný
implementačný
orgán)
iniciatívy
za
spoluprácu
(prípadná forma: EGTC).

‐

Kľúčové vlastnosti, špecifiká

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

Spoločná
organizačná
jednotka by mala uskutočniť
potrebné kroky;
Omnoho rýchlejšia obnova
spolupráce;
Výrazne zvýšená kapacita
KER na získanie financovania,
mobilizovanie
partnerov
a uskutočnenie projektov
Bez rizika vrátenia sa do
starých koľají a bežných
činností.
Silná identita;
Zvýšená
motivácia
pre
partnerov na aktívnu účasť;
Zvýšenie
vyjednávacej
a politickej sily;
Výrazne
zvýšená
konkurencieschopnosť
a pozícia pre financovanie.

Výhody možnosti 3 +:

Potenciálne výhody

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Dohoda a záväzok všetkých
partnerov – je náročné ju
dosiahnuť a udržať;
Na začiatku je potrebné
zmobilizovať veľké kapacity
a financovanie a síce bez
rýchlych hmatateľných výhod
pre jednotlivé regióny;
Dlho predtým, než sa objavia
dôležité pozitívne efekty;
Konkurencieschopná scéna
európskych makroregiónov.

Na začiatku procesu je
potrebná
veľká
angažovanosť;
Partneri musia na začiatku
investovať
kapacity
a finančné prostriedky:
Výber lokality a ľudských
zdrojov
môže
vytvoriť
neželané napätie;
Môžu sa objaviť rôzne právne
a byrokratické prekážky a
ťažkosti.

Negatívne stránky, problémy

Je potrebné vypracovať plán
činností.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Jasný záväzok na strane
všetkých
partnerských
regiónov;
Musí byť vypracovaný (a
schválený) veľmi podrobný
plán činností s konkrétnymi
úlohami, zodpovednosťami,
ako aj potrebami ohľadom
zdrojov a kapacít;
Je potrebné zriadiť spoločný
implementačný orgán.

Dohoda o založení spoločnej
organizačnej štruktúry;
Priradenie
potrebných
zdrojov;
Samotné
stanovenie
organizácie;
Výber
zamestnancov
a lokality
na
základe
profesionálnych úvah a nie
politických záujmov.

Podmienky možnosti 3 +:

‐

Kľúčové podmienky a kroky

4.1.4 Analýza možností na základe viacerých kritérií
V predchádzajúcich kapitolách sme prezentovali, opísali a tiež porovnali 5 strategických možností. Ide
však iba o prvý krok, predtým než sa čokoľvek udeje, je potrebné prijať rozhodnutie.
Kompetentní teda potrebujú tieto možnosti spoznať – ich dôsledky, možné výhody, riziká a kľúčové
podmienky. Potom musí nasledovať otvorená diskusia za účasti predstaviteľov všetkých regiónov
(podľa možnosti s orgánom, ktorý rozhodne) patriacich do KER. Daná diskusia môže potom viesť
k rozhodnutiu ohľadom budúceho smerovania KER: mohla by to byť jedna z vyššie uvedených
možností alebo aj úplne iná alternatíva. Dôležité je dosiahnuť dohodu ohľadom budúceho
smerovania KER.
Analýza na základe viacerých kritérií (MCA) stanovuje preferované varianty spomedzi možností za
použitia explicitne relatívneho hodnotiaceho systému jednotlivých kritérií, s cieľom poskytnúť
kompetentným dostatok informácií. MCA pozostáva z nasledujúcich etáp:
1.
2.
3.
4.
5.

identifikovanie možností (predstavených v predchádzajúcich podkapitolách),
definovanie kritérií,
stanovenie váhy kritérií,
analýza všetkých variantov podľa jednotlivých kritérií,
identifikácia najviac preferovaných možností

Analýza zohľadňuje nasledujúce kritéria. Na zistenie dôležitosti kritérií je použité párové porovnanie,
vďaka ktorému možno stanoviť, ktoré z nich je dôležitejšie (1 = veľmi dôležité, 0 = menej dôležité, 0.5
= rovnako dôležité).
Obrázok 18 – Porovnanie kritérií
Politická
podpora
a prijatie
Politická podpora a prijatie
Potreba finančných
a ľudských zdrojov
Realizovateľnosť
Pozitívny sociálny,
ekonomický a
environmentálny dopad
na KER
Udržateľnosť KER
Celkom
Dôležitosť

Potreba
finančných
a ľudských
zdrojov

Realizovateľ‐
nosť

Pozitívny
dopad KER

Udržateľnosť
KER

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1
1

0

0

0

0

1

0

0

1

3
0.9

0
0.6

1
0.7

4
1
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0

2
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Ďalším krokom je analýza možností v súvislosti s jednotlivými kritériami ako aj pomocou metódy
párového porovnávania.
Obrázok 19 – Párové porovnávanie možností na základe jednotlivých kritérií
Politická podpora a prijatie
Možnosť 1: Ukončenie
činnosti
Možnosť 2: Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosť 3: Spoločná vízia
Možnosť 4: Spoločná vízia
a spoločná organizácia
Možnosť 5: Nový európsky
makroregión
Celkom
Dôležitosť

Potreba
finančných
a ľudských zdrojov
Možnosť 1: Ukončenie
činnosti
Možnosť 2: Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosť 3: Spoločná vízia
Možnosť 4: Spoločná vízia
a spoločná organizácia
Možnosť 5: Nový európsky
makroregión
Celkom
Dôležitosť

Realizovateľnosť
Možnosť 1: Ukončenie
činnosti
Možnosť 2: Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosť 3: Spoločná vízia
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Pozitívny dopad na KER

Možnosť 1

Možnosť 1: Ukončenie
činnosti
Možnosť 2: Neurobiť nič /
bežné činnosti
Možnosť 3: Spoločná vízia
Možnosť 4: Spoločná vízia
a spoločná organizácia
Možnosť 5: Nový európsky
makroregión
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Po sčítaní bodov je možné implicitne vybrať optimálnu možnosť: Možnosť 4 – Spoločná vízia a
organizácia.
Obrázok 20 – Tabuľka rozhodnutia ako výsledok analýzy na základe viacerých kritérií

Možnosť 1: Ukončenie
činnosti
Možnosť 2: Neurobiť
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európsky makroregión
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Celkom

4.1.5 Kľúčové závery
S cieľom zabezpečiť diskusiu o budúcnosti Karpatského euroregiónu prezentuje expertný tím touto
cestou svoje kľúčové závery a rovnako predkladá návrh na vybratie podľa párovej analýzy a analýzy
na základe viacerých kritérií.

4.1.5.1 Kľúčové závery
Identifikácia a analýza možných strategických alternatív objasnila, že každá alternatíva poukazuje na
to, že je „o päť minút dvanásť“. Zainteresované strany sa musia zamyslieť nad budúcnosťou
Karpatského euroregiónu. Bez ohľadu na výsledok je najdôležitejšie viesť skutočný dialóg medzi
predstaviteľmi partnerských regiónov – už príliš dlho sa neuskutočnil dialóg, čo je hlavným dôvodom
úpadku tejto kedysi dynamickej iniciatívy za spoluprácu.
Je nevyhnutné, aby kompetentní pochopili, aká je situácia v skutočnosti a že musia urobiť kľúčové
rozhodnutia ohľadom budúcnosti predmetnej spolupráce. Musia si tiež uvedomiť, že Karpatský
euroregión ako iniciatíva na spoluprácu stále ponúka svojim členom mnoho výhod, hoci momentálne
čelí rôznym prevádzkovým (aj iným) výzvam. Avšak na preskúmanie týchto možností je potrebný
aktívny prístup na strane partnerov.
Analýza tiež preukázala, že bez skutočného záväzku všetkých partnerov ohľadom financovania
a pridelenia zdrojov, nemožno očakávať žiadne výsledky ani výhody.
Ďalej sa tiež preukázalo, že neexistuje ideálna možnosť alebo riešenie – každá možnosť má svoje
výhody aj nevýhody a rovnako aj riziká a všetky sa musia pred výberom jednej zvážiť.

4.1.5.2 Náš návrh
Kľúčové atribúty všetkých možností boli prezentované v predchádzajúcich kapitolách a teraz je rad na
kompetentných. Avšak, pri hodnotení strategických možností si expertný tím utvoril názor, uvedený
nižšie.
Možnosť, ktorú jednoznačne neodporúča je možnosť 2 – bežné činnosti; neprináša pre partnerské
regióny žiadne výhody, nemobilizuje a hoci je príjemná pre kompetentných, neponúka ani potenciál
na dynamickejší rozvoj v budúcnosti. V skutočnosti pravdepodobne povedie k zániku spolupráce v
Euroregióne, pričom sa budú míňať zdroje bez zmysluplných výsledkov.
Do istej miery by dokonca aj možnosť 1 – ukončenie KER – bola lepšou voľbou, keďže by odrážala
skutočnosť, že partnerské regióny priznávajú, že by v súvislosti so spoluprácou chceli svoje úsilie
sústrediť na iné oblasti. Vzhľadom na tradície, úspechy v minulosti a tiež budúci potenciál ako
partnerstva poskytujúceho odpovede na niektoré naliehavé výzvy v danej oblasti by však takéto
krajné riešenie malo svoje opodstatnenie, iba ak by regióny neboli schopné sa zaviazať, že pri
rozvíjaní spolupráce by zaujali aktívnejšiu pozíciu. Ani táto možnosť sa teda neodporúča.
Možnosť 5 je lákavou alternatívou, ale spája sa s mnohými rizikami a vzhľadom na aktuálny stav KER
a úroveň angažovanosti a motivovanosti partnerov ide o príliš ambicióznu možnosť. Jednoducho sa
nedá reálne očakávať, že by partneri po toľkých rokoch v podstate nulovej aktivity zrazu investovali
veľké prostriedky na obnovenie spolupráce. Podľa momentálne situácie by išlo skôr o nereálny sen.
Realistickejšie však je zamerať sa na možnosť 3 alebo 4: vytvorenie spoločnej vízie a postupné kroky
vedúce k danej vízií. Obidve možnosti sú prijateľné, ale možnosť 4 ponúka výrazne vyššie šance na
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úspech. Hoci je určenie vízie a dokonca vypracovanie dobrého plánu činností obrovským krokom
vpred, stále môžu skončiť neúspechom, ak nemáme dostatočné kapacity na ich implementáciu. Pri
možnosti 4 by pre regióny bolo v hre určite viac, keďže by mohli založiť potrebnú organizačnú
štruktúru, avšak zdroje by museli byť zaručene k dispozícii (minimálne na začiatku), aby bolo možné
podniknúť potrebné kroky. Okrem toho je systém postavený na silnom záujme a motivácii: záujme
o spoločnú organizáciu a sekretariát.
Obrázok 21 – Navrhované možnosti

Možnosť 1:
Ukončenie
činnosti
Možnosť 5:
Nový
európsky
makroregión

Možnosť 4:
Spoločná vízia
+ spoločná
organizácia

Možnosti
KER

Možnosť 2:
Neurobiť nič
/ bežné
činnosti

Možnosť
3:
Spoločná
vízia

4.2 Dlhodobá vízia
Strategická vízia popisuje želaný stav v Karpatskom euroregióne po roku 2020. Vízia bola vytvorená
na základe metódy logického rámca, spojením celkových cieľov každej priority. Rovnako je aj
stratégia a jej vízia v súlade s množstvom stratégií a politík, ktoré stanovujú Európsky rámec pre
vytvorenie inteligentného, udržateľného a rozsiahleho rastu. Kľúčové stratégie a politiky sú: stratégia
The Europe 2020; The Territorial Agenda 2020; The Common Strategic Framework (Spoločný
strategický rámec); Horizont 2020; politický dokument Európskej komisie „Regionálna politika
podporujúca inteligentný vývoj v Európe 2020“ (uverejnená 2010); Stratégia EÚ ohľadom spracovania
klimatickej zmeny (prijatá Európskou komisiou v apríli 2013) a niektoré ďalšie.
Komplexná stratégia sa bude zaoberať výzvami, spoločnými prioritami a záujmami členských
regiónov KER. Stratégia podporuje činnosti poskytujúce riešenia zistených problémov a tým pádom
majú najväčší dopad a skutočnú cezhraničnú pridanú hodnotu. Stratégia môže byť hnacím motorom
a inovatívnym prvkom pri riešení problémov, ktorým čelí cezhraničná spolupráca v Karpatskom
euroregióne. Stratégia je namierená na hospodárske ciele, ako aj na pracovné pozície a rast.
Je dôležité podotknúť, že stratégia sa netýka všetkých špecifických potrieb ohľadom cezhraničného
rozvoja a síce z niekoľkých dôvodov: obmedzené zdroje a finančná kapacita; existuje zvýšená potreba
zabezpečiť reálne a merateľné výsledky; navyše, úspešná implementácia Stratégie vyžaduje externú
(vnútroštátnu, EÚ) podporu.
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Hlavným cieľom je propagácia životaschopného hospodárstva a atraktivity regiónu, ktorého
obyvatelia a návštevníci si môžu užívať prírodu a kde sa prírodné zdroje využívajú udržateľným
spôsobom.
Spoločná Vízia pre Karpatský euroregión 2020 & ďalej vyzerá nasledovne:

Karpatský euroregión: miesto, kde ľudia žijú radi; miesto, ktoré stojí za návštevu.
Karpatský euroregión je prosperujúcou a ekologickou oblasťou s rozvinutým
hospodárstvom, vysokou mobilitou osôb, nápadmi a technológiami, a kde je spolupráca
medzi ľudmi kľúčovou hodnotou.
V roku 2020 by mal byť Karpatský euroregión omnoho populárnejším miestom pre život – zabezpečiť,
aby KER bol miestom, kde ľudia môžu žiť zdravo, aktívne a viesť produktívne životy a kde je kvalita
života vysoká. Ľudia by sa sem mali častejšie sťahovať – zabezpečiť, aby bol KER miestom, ktoré si
ľudia vyberú pre život, či už sa tu narodili alebo prisťahovali, miesto na bývanie aj prácu. KER by mal
byť atraktívnejším miestom pre pracovný život – zabezpečiť, aby si podnikatelia vyberali KER pre
svoje investície alebo aby bol KER miestom, kde sa miestnym podnikateľom môže dariť a kde majú
obyvatelia širokú škálu pracovných príležitosti a sú povzbudzovaní a podporovaní vo využívaní celého
svojho potenciálu. Mal by byť aj populárnejšou turistickou destináciou – zabezpečiť, aby KER bol
miestom, kam chcú ľudia cestovať a chodiť oddychovať a podporiť tak lokálnu ekonomiku a kde sa
oslavuje a zveľaďuje spoločná kultúra a dedičstvo oblasti.
Na dosiahnutie tejto vízie sa musia zohľadniť hlavné strategické prvky. Je potrebné úsilie sústrediť na:
‐
‐
‐

propagáciu ekonomického a sociálneho rozvoja v regiónoch na všetkých stranách spoločných
hraníc,
riešenie spoločných problémov v oblasti životného prostredia, verejného zdravia a bezpečnosti,
propagovanie lepších podmienok a postupov pre umožnenie mobility osôb, tovaru a kapitálu.

Strategické ciele stratégie sa sústreďujú na 2 oblasti:

‐
‐
‐

1. Udržateľný rozvoj Karpatského euroregiónu (ekonomický, sociálny, kultúrny,
environmentálny, mobilita)
2. Hlavná stratégia
kompaktná, kvalitná, ekologická, čistá, prepojená, bezpečná
ozajstná ekonomická obnova: inteligentne orientovaná, energeticky udržateľná
udržateľné a spolupracujúce okolie – susedstvo

Cieľom je iniciovať integrovaný prístup k územnému rozvoju prostredníctvom budovania územných
aktív v KER, riešenia územných otázok, prepojenia s príslušnou politikou územného rozvoja (napr.
inteligentné stratégie pre špecializáciu, regionálne programy a programy cezhraničnej spolupráce
v rámci EÚ) a dodržiavať prístup vychádzajúci z viacerých odvetví. Dôležitým cieľom je zníženie
územných rozdielov a tým dosiahnutie vyššej úrovne teritoriálnej kohézie v Karpatskom euroregióne.
Stratégia by mala podporiť projekt Europe 2020 Strategy pre inteligentný, udržateľný a rozsiahly rast.
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Implementácia stratégie musí zohľadňovať princípy nariadení EÚ týkajúce sa partnerstva, rovnosti,
udržateľného rozvoja, ako aj informovanej spoločnosti. Rovnako by nemala zabudnúť na nasledujúce
kľúčové prvky:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐

CEZHRANIČNÝ CHARAKTER – skutočné cezhraničné aktivity poskytujúce jasnú pridanú hodnotu
EKONOMICKÉ CIELE – dôraz na ekonomickú činnosť, pracovné miesta a rast, ako aj podnikateľské
a vedecké prostredie
KVALITA – činnosti vysokej kvality zamerané na hľadanie riešení pre spoločné výzvy a priority
VÝSLEDKY A DOPAD – silné zameranie na hmatateľné výsledky s maximálnym dopadom
ĽUDIA ĽUĎOM – propagácia lokálnych cezhraničných aktivít v duchu „ľudia ľuďom“
MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER – napr. je nutné posilniť medzinárodné zameranie vzdelávania,
výskumu a obchodného sektoru a tiež reputáciu KER ako obchodného a výskumného regiónu.
V rámci medzinárodnej spolupráce s inými európskymi regiónmi je potrebné vytvoriť dlhodobé
strategické spolupráce.
BUDÚCE TENDENCIE – identifikovanie budúcich globálnych trendov a ich prispôsobenie
používaniu nových technológií a stratégií, vrátane povedomia o dôležitosti výskumu a rozvoja
v spoločnosti, ktoré je potrebné posilniť.

Výber tematických a medzisektorových priorít ako aj plánovaných opatrení sa realizuje na základe
nasledujúcich: 1) potenciálna pridaná hodnota pri prijatí medzisektorového prístupu na účely
implementácie aktivít; 2) dôkaz zo spoločnej sociálno‐ekonomickej analýzy a SWOT analýzy pre dané
územie KER; 3) skúsenosti získané z predchádzajúceho obdobia, do ktorých patrí prieskum medzi
hlavnými zainteresovanými stranami cezhraničnej spolupráce v danej oblasti; 4) primeranosť priorít
a opatrení v rámci kľúčových výziev a najdôležitejších potrieb v oblasti cezhraničného rozvoja
zistených v analytickej časti stratégie; 5) súlad s strategickými prioritami stratégií a programov EÚ ako
sú program ENI CBC pre roky 2014‐2020, ako aj s vnútroštátnymi stratégiami rozvoja (napr.
inteligentné stratégie špecializácie).
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5 Priority a ciele stratégie
5.1 Všeobecná koncepcia
VÍZIA
Karpatský euroregión: miesto, kde ľudia žijú
radi; miesto, ktoré stojí za návštevu.

Udržateľný rast
Karpatského
euroregiónu

‐ ekonomický

‐ sociálny

Hlavná stratégia
‐ ucelený,
kvalitný,
ekologický,
čistý,
prepojený,
bezpečný KER
‐ skutočné
oživenie
hospodárstva

‐ kultúrny

‐ udržateľné
okolie
(susedstvo)

‐ environmentálny

‐ inteligentná
špecializácia

‐ mobilita

PRIORITY

MEDZISEKTOROVÉ PRIORITY

1| životaschopná,
aktívna,
konkurencieschopná
ekonomika a zaujímavý
priestor na investovanie

1| podpora ukrajinskej časti
KER v štandardizácií EÚ
a združenia prostredníctvom
činností CHS a podelenie sa
o skúsenosti s reformami

2| čistá a ekologická

2| rozširovanie CHS
a inštitucionálnych kapacít

3| dobré prepojenie
a efektívny hraničný
režim
4| inovatívne, zručné
a vzdelané

5| prírodné dedičstvo,
miestna kultúra
a história
6| rozvoj spoločenstva
CHS, zdravia,
zamestnanosti sociálny
rozvoj
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3| Ľudia ľuďom

5.2 Zhrnutie priorít a opatrení
Priorita 1: životaschopná, aktívna a konkurencieschopná
Karpatského euroregiónu a zaujímavý priestor na investovanie

ekonomika

1.1 Stredné a malé podniky, rozvoj obchodu, vrátane rozvoja pracovného trhu
‐ Aktivity na podporu obchodnej spolupráce s najväčším potenciálom s cieľom dosiahnuť
konkrétne a udržateľné výsledky zo spolupráce, napr. subdodávanie, spolupráca pri výrobe,
spojenie síl pri propagovaní produktov a služieb, prenos technológií a inovácií, atď.;
‐ Propagácia a podpora podnikania, zakladanie firiem v spoločne zvolených uprednostňovaných
odvetviach, napr. v sektoroch, kde majú hlavnú úlohu vedomosti a inovácie, ako aj výmena
v štruktúrach podpory regionálneho obchodu, ktoré by mali pomôcť stredným a malým
podnikom;
‐ Podpora založenia a fungovania vedeckých parkov (priemyselných / obchodných /
technologických) a inovačných centier aj prostredníctvom malých projektov infraštruktúry ak
bude taká možnosť;
‐ Posilňovanie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom, najmä kvôli cezhraničnej
výmene vedomostí a rozvoju nových priemyselných reťazcov s pridanou hodnotou;
‐ Podpora ekonomických a technologických klastrov, najmä ich cezhraničných a medzinárodných
projektov;
‐ Rozvoj vzájomnej integrácie medzi priemyselnými podnikmi v KER a integrácie ukrajinských
spoločností do európskeho obchodného priestoru so spoločne vybratými hlavnými oblasťami.

1.2 Propagácia obchodu a investovania a rozširovanie cezhraničnej prepravy a logistiky
‐ Vytváranie a propagácia spoločnej značky regiónu a vnútroštátnych a zahraničných trhoch
s cieľom prezentovať atraktivitu regiónu v súvislosti s investíciami;
‐ Vytváranie mechanizmov pre zjednodušenie medzinárodného obchodu, napr. rozvoj
ekologickej dopravy, logistických služieb a sietí, nákladných terminálov či logistických centier;
‐ Zvyšovanie rýchlosti a transparentnosti toku tovaru vďaka novým informačným nástrojom,
odstraňovanie prekážok pre toky tovarov a zlepšovanie colných postupov;
‐ Zlepšovanie multimodálnych dopravných systémov prostredníctvom malých projektov
zameraných na infraštruktúru.

1.3 Podpora potenciálu vybraných sektorov ekonomiky: poľnohospodárske prostredie,
kreatívny priemysel a turizmus (vrátane oblasti zdravia)
‐ Rozvoj rušného a ekologického cestovného ruchu a zvyšovanie turistickej atraktivity regiónu
pomocou propagácie kultúry, dedičstva, prírodných krás, zlepšovanie kvality služieb
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a spolupráca spoločností zaoberajúcich sa turistickou infraštruktúrou, vývoj nových produktov,
propagácia turizmu atď.;
‐ Podpora konkurencieschopnosti poľnohospodárskych oblastí, vrátane podpory rozvoja
a modernizácie firiem (napr. v turizme, poľnohospodárstve, rozvoj vedený miestnym
spoločenstvom).

1.4. Rozvoj ICT (informačno‐komunikačných) služieb a infraštruktúry pre lepšie riadenie
a zviditeľnenie cezhraničnej spolupráce
‐ Zvyšovanie povedomia o situácii na druhej strane hranice;
‐ Založenie spoločných virtuálnych priestorov / webových stránok pre CHS medzi súkromným
a verejným sektorom;
‐ Zlepšenie cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami a subjektmi v oblasti médií a
žurnalistiky (napr. výmena programov medzi médiami, články v tlači);
‐ Zlepšenie úrovne komunikačných varovných systémov ICT na ochranu územia pred prírodnými
katastrofami;
‐ Spoločný rozvoj a zvyšovanie kvality existujúcich komunikačných spojení a infraštruktúry ICT;
‐ Spoločné projekty prípravy realizovateľnosti spojené s vytvorením rozsiahlych sietí a ich
implementácia;
‐ Podpora implementácie smerníc z oblasti verejnej správy a zvyšovanie ich účinnosti pre
zlepšenú CHS;
‐ Zlepšenie cezhraničných služieb, rozvoj potrebnej malej infraštruktúry vrátane spoločného
plánovania a rozvoja cezhraničných služieb, vytvorenie právnych nástrojov a ICT riešení
zlepšujúcich poskytovanie cezhraničných služieb (posilňovanie toku informácií, elektronického
a mobilného spravovania atď.).

Priorita 2: Čistý a ekologický Karpatský euroregión
2.1 Ochrana životného prostredia, udržateľné riadenie prírody a jej zdrojov a zachovávanie
biologickej diverzity
‐ Propagácia ochrany prírody a životného prostredia a zachovávanie biologickej diverzity,
vrátane lepšieho cezhraničného riadenia osobitných ekologických zón;
‐ Podpora povedomia verejnosti o environmentálnej bezpečnosti, energii a ekologickej
efektívnosti, ako aj o udržateľnom rozvoji;
‐ Zlepšovanie výskumu, plánovacie a vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany životného prostredia,
efektivity a udržateľného riadenia zdrojov, ekologická efektívnosť, metódy environmentálneho
auditu a strategické environmentálne hodnotenie.
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2.2 Vodohospodárstvo, správa odpadových vôd a spracovanie odpadu
‐ Propagovanie racionálneho využívania prírodných zdrojov (najmä vody) a implementácia
udržateľných systémov odpadu a vodohospodárstvo;
‐ Zlepšovanie systémov riadenia odpadu samospráv vrátane rozvoja siete CHS samospráv
a spoločností zameraných na spracovanie a riadenie odpadu;
‐ Rozšírenie poznatkov obyvateľov KER o dôležitosti separovania odpadu v cezhraničných,
vnútroštátnych a medzinárodných vzťahoch (vrátane napr. činností smerujúcich k spoločnej
harmonizácii postupov pri recyklovaní odpadov na území KER).

2.3 Zmiernenie klimatických zmien a spolupráca v núdzových prípadoch
‐ propagácia nízkouhlíkového rozvoja odolného voči klíme, zníženie emisií a znečistenia;
‐ rozvoj spolupráce medzi priemyselnými podnikmi, malými a strednými podnikateľmi
a inštitúciami zaoberajúcimi sa výskumom a vývojom pri používaní ekologicky bezpečných
a efektívnych technológií;
‐ spolupráca pri riešení problémov súvisiacich s klimatickými zmenami, vrátane predpovedania
dopadov zmeny klímy a vytvárania príslušných opatrení;
‐ podpora cezhraničnej spolupráce s cieľom znížiť záťaž životného prostredia a rizík;
‐ príprava pre prípad prírodnej alebo environmentálnej katastrofy a núdzových situácií;
‐ aktivity podporujúce predchádzanie prírodným katastrofám a katastrofám v dôsledku ľudskej
činnosti;
‐ zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov, ktorí sú nasadení pri záchranných akciách, rozvíjanie
schopností efektívne spoločne reagovať na vzniknuté riziká;
‐ rozširovanie existujúcej a rozvoj spoločnej prevencie, sledovania a reakcií na prírodné
katastrofy, ako aj systémov na obnovu krajiny po prírodných katastrofách.

2.4 Rozširovanie energetickej spolupráce (efektivita, bezpečnosť a obnoviteľné zdroje
energie)
‐ podpora v energetickej oblasti, napr. podpora vedy a výskumu, využívanie nových riešení
a školenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektivity, využitie bioplynov,
a výmena technológií (šetrenie ekologických a najdostupnejších energií) a know‐how, ako aj
postupov udržateľného riadenia, vrátane napr. výmeny skúsenosti z aktivít na budovách
s nulovou spotrebou energie.
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Priorita 3: Dobre prepojený Karpatský euroregión
3.1 Efektivita a bezpečnosť na hraniciach, riadenie hraníc, colné a vízové postupy
‐ podpora efektivity a bezpečnosti na hraniciach;
‐ presadzovanie školení a prepojenia medzi pohraničnými orgánmi;
‐ výmenné pobyty, stáže, workshopy na zlepšenie podmienok na hraničných priechodoch
s ohľadom na dodržiavanie ľudských práv cestujúcich a s orientáciou na normy EÚ a na otázku
transparentnosti, protikorupčné opatrenia a iné problematické oblasti hraničných priechodov;
‐ výmena know‐how a informácií;
‐ vylepšovanie procesov riadenia hraníc, colné a vízové postupy;
‐ prevencia a boj proti organizovanému zločinu;
‐ objektívne a nestranné monitorovanie schengenskej hranice s cieľom vylepšiť procesy
a poukázať na výzvy ako aj zhodnotiť úspešnosť prijatých opatrení.

3.2 Mobilita a dopravná bezpečnosť vrátane infraštruktúry a vybavenia hraničných
priechodov
‐ príprava podmienok pre postavenie diaľničného spojenia sever‐juh („Via‐Carpathia“)
prechádzajúceho cez KER v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami EÚ;
‐ podpora mobility v regióne prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov na
infraštruktúru TEN‐T, vrátane multimodálnych uzlov (výstavba cezhraničných ciest, mostov,
kómp a podobnej infraštruktúry);
‐ zlepšenie spolupráce KER s vnútroštátnymi orgánmi a inštitúciami EÚ s cieľom preformovať
legislatívu Schengenu a inštitúcie, aby vonkajšia hranica EÚ bola bezpečná v súvislosti
s nelegálnou migráciou, avšak aj v najväčšej možnej miere otvorená legálnym kontaktom medzi
obyvateľmi žijúcimi v oblasti CHS;
‐ prispôsobenie a rozšírenie existujúcich hraničných priechodov pre chodcov a cyklistov;
‐ vytvorenie EuroVelo (http://www.eurovelo.org), systému cyklistických trás v KER so zameraním
na hraničné priechody;
‐ vytvorenie koherentného systému znakov a vizuálnej identifikácie hraničných priechodov;
‐ vylepšenie infraštruktúry hraničných priechodov, vrátane ciest vedúcich k hraničným
priechodom;
‐ zlepšenie vybavenia hraničných priechodov;
‐ opatrenia na zlepšenie dopravnej bezpečnosti, vrátane rozšírenia informačných systémov pre
cestujúcich / občanov;
‐ rozvoj a integrácia cezhraničnej verejnej dopravy, založenie dopravných asociácií;
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‐ zveľadenie okolia hraničných priechodov, napr. rekultivácia územia, v prípade potreby
zabezpečenie základných hygienických potrieb (sociálne zariadenia, pitná voda),
zbieranie/čistenie odpadu.

Priorita 4: Inovatívny, odborný a vzdelaný Karpatský euroregión
4.1 Výskum, inovácie a nové technológie
‐ propagácia vedy a výskumu, inovácie, vzdelanie a školenia v obchodných oblastiach spoločného
záujmu;
‐ aktivity orientované na výmenu know‐how, inovatívnych procesov a nových technológií a
skúseností medzi krajinami a regiónmi;
‐ rozširovanie vzájomnej spolupráce medzi najlepšími univerzitami KER a medzi nimi a
obchodným sektorom v oblasti vedy a výskumu, inovácie a nové nápady pre trhové riešenia;
‐ vypracovanie a testovanie vybratých spoločných pilotných projektov v rámci cezhraničnej
spolupráce v oblasti vedy a výskumu.

4.2 Podpora vzdelania
‐ spoločné plánovanie vo vzdelávaní a podpora spolupráce na lokálnej úrovni v danej oblasti,
vrátane cezhraničnej výmeny dobrej praxe pri implementácií programov / iniciatívach
v povinnom a nepovinnom vzdelávaní a vytváranie riešení pre školské a celoživotné vzdelávanie,
ako aj dobrej praxe v správe a financovaní vzdelania, ako aj vedy a výskumu;
‐ spoločné programy / iniciatívy pre cezhraničnú výmenu a školenia študentov aj učiteľov
stredných a vysokých škôl v danom sektore a profesionálne školenia (napr. stáže, pilotné
štipendijné programy, študijné pobyty pre učiteľov a študentov);
‐ vzdelávanie v oblasti remesiel a kultúrnych zručností z generácie na generáciu medzi členskými
štátmi KER.

Priorita 5: Prírodné dedičstvo, miestna kultúra a história
5.1 Propagácia a ochrana prírodného dedičstva, miestnej kultúry a histórie
‐ Spoločný rozvoj cezhraničných stratégií na ochranu a využitie prírodných rezervácií, oblastí a
krajín;
‐ Vytvorenie a implementácia spoločných cezhraničných noriem / usmernení na ochranu
a zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva;
‐ Spoločné činnosti, iniciatívy a podujatia súvisiace s propagáciou a ochranou prírodného
dedičstva, miestnej kultúry a histórie;
‐ Výmenné pobyty súborov a umelcov, ich kultúrne vystúpenia venované obyvateľom regiónu;
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‐ Príprava a realizácia investícií do turistickej infraštruktúry a služieb zvyšujúcich využiteľnosť
prírodného a kultúrneho dedičstva v turizme, vrátane doplnkovej turistickej infraštruktúry na
umožnenie využívania kultúrneho dedičstva (napr. stojany na bicykle, označenia, infraštruktúra
pre ľudí so špecifickými potrebami atď.).

5.2 Zlepšovanie poznatkov u obyvateľov KER o prírodnom a kultúrnom dedičstve KER
‐ Spoločné informačné kampane a mediálne aktivity pre obyvateľov regiónu ohľadom
prírodného dedičstva, lokálnej kultúry a dejín KER;
‐ Spoločné školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a predstaviteľov inštitúcií zúčastnených na
aktivitách spojených s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva predmetnej oblasti.

Priorita 6: Rozvoj spoločenstva CHS; podpora zdravia, zamestnanosti a
sociálnych otázok v KER
6.1 Zvýšenie efektivity verejnej správy a inštitucionálnych kapacít CHS a rozvoj spoločenstva
CHS
‐ Aktivity namierené na rozvoj spolupráce v oblasti uplatňovania verejných právomocí (tvorba
partnerstiev medzi štátnou správou, samosprávou, organizáciami občianskych spoločností
a štátnymi podnikmi) a realizácia spoločných projektov napr. pre potreby regionálneho
plánovania, lokálneho a regionálneho rozvoja, riešenia hlavných lokálnych problémov; analýzy a
prípravy spoločných plánov s cieľom sociálneho a ekonomického rozvoja regiónu;
‐ Aktivity sústredené na vzájomné spoznávanie ľudí žijúcich v pohraničnej oblasti, získavanie
nových kontaktov na účely bližšieho spoznávania inštitúcií, ľudí, samospráv a miest v rámci
pohraničného regiónu, ich zvyklosti a kultúru (napr. výmenné pobyty pre žiakov a študentov,
tábory a letné školy, sociálne, kultúrne a športové podujatia, festivaly, dni priateľstva, divadelné
predstavenia, výstavy, koncerty, charitatívne podujatia, akcie na propagáciu cezhraničnej
spolupráce a na vzájomné spoznávanie, národné kuchyne atď.).

6.2 Podpora rozvoja ochrany zdravia obyvateľov KER
‐ Rozšírenie prístupu k zdravotným zariadeniam v oblasti CHS;
‐ Prevencia ľudských, zvieracích a rastlinných ochorení v okolí hraníc;
‐ Podpora rozvoja verejného zdravia;
‐ Spoločné programy zdravotnej prevencie pre občanov KER.

6.3 Zamestnanosť a sociálne služby v KER
‐ Zlepšenie podmienok cezhraničnej zamestnanosti a pracovnej mobility;
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‐ Posilnenie zamestnanosti vytvorením produktov a služieb na základe lokálneho potenciálu
(napr. rozvoj lokálnych produktových trhov; revitalizácia upadajúcich oblastí a priemyselných
zón pomocou zabezpečenia nových spôsobov využitia; zlepšenie podmienok pre turizmus; rozvoj
sociálneho hospodárstva najmä v regiónoch s vysokou úrovňou chudoby a rómskej populácie
atď.);
‐ Spustenie a implementácia spoločných integrovaných cezhraničných iniciatív zamestnanosti
napr. spoločné iniciatívy za zamestnanosť, iniciatívy za spoluprácu na trhu práce, cezhraničné
obchodné spolupráce zamerané na zamestnanosť, inovatívne projekty ohľadom zamestnanosti
(s dôrazom na zamestnanosť rómskej komunity a imigrantov);
‐ Podpora rozvoja sociálnych služieb vrátane spoločného programu proti chudobe a sociálnemu
vylúčeniu;
‐ Stimulácia spolupráce medzi inštitúciami v oblasti boja proti nezamestnanosti;
‐ Spoločné vzdelávacie a školiace programy pre nezamestnaných vrátane preskúmania a prípravy
potrieb školenia s cieľom zistiť smery jednotlivých školení potrebné pre pracovný trh, spoločné
využívanie odborných a poradenských služieb.

6.4. Rozvoj modernej identity CHS a spoločného informačného /mediálneho priestoru
‐ Vytvorenie značky „Karpatský euroregión“, realizovanie marketingových aktivít v rámci KER,
ale aj mimo neho na účely propagácie „značky“ KER, organizovanie informačných kampaní;
‐ Vytvorenie platforiem pre mediálnu spoluprácu na cezhraničnej výmene informácií,
networking médií, výmena novinárov;
‐ Hľadanie nových modelov a testovacích pilotných projektov pre podporu cezhraničných
informačných tokov (napr. prostredníctvom sociálnych sietí).

Tematické / medzisektorové priority
T1 Pomoc ukrajinskej časti KER k približovaniu štandardom EÚ prostredníctvom aktivít CHS a
výmeny skúseností s reformami
T2 Rozšírenie kapacít a nástrojov CHS v oblasti KER (vrátane nových foriem spolupráce)
T3 Ľudia ľuďom

73

6 Program implementácie
6.1 Plán činností
6.1.1 Inštitúcie a postupy
Implementácia stratégie spočíva v prvej fáze v existujúcej štruktúre inštitúcií Karpatského
euroregiónu až do času, kedy sa prijme rozhodnutie o reformovaní danej štruktúry a o vybratej
možnosti. KER stratil svoj význam aj kvôli neefektívnym inštitúciám. Ak chceme obnoviť KER, mali by
byť inštitúcie zreformované.
Prvá fáza implementácie stratégie by sa teda mala venovať inštitúciám KER s cieľom zlepšiť ich
fungovanie. Je nutné začať komplexný organizačný rozvoj na účely inštitucionalizovaného a
formalizovaného Karpatského euroregiónu. Do aktivít je nutné zahrnúť aj stanovenie primeranej
štruktúry KER, právnych postupov pre založenie (napr. registrácie, oprávnenia) medzinárodného
orgánu v prípade výberu danej možnosti, stanovenie orgánov, vyhotovenie protokolov a pod.
Rozhodnutie musí byť schválené všetkými členskými štátmi a odsúhlasené Radou.
Počas daného procesu (keďže môže trvať niekoľko mesiacov) by aktuálne nastavenie, a síce
Medzinárodný sekretariát, vnútroštátne sekretariáty a pracovné komisie by sa mali zaoberať
nasledujúcimi otázkami:
‐
‐

‐
‐
‐

Stanovenie a prevádzka implementačného a monitorovacieho systému pre správu, podporu
a hodnotenie stratégie;
Realizovanie aktivít v súvislosti s prípravou a podporou spoločných projektov (už v rámci
implementačnej fázy alebo vo fázach, ktoré budú pripravované a odovzdané na externé
spolufinancovanie);
Každodenné riadenie a úlohy;
Príprava správ a štúdií (napr. výročné správy, polročné hodnotenia, atď.);
Propagácia, informovanie a publikačná činnosť.

Zlepšenie vnútornej a vonkajšej komunikácie Karpatského euroregiónu je tiež veľmi dôležité. Medzi
krátkodobé ciele môžu patriť vytvorenie spoločnej webovej stránky o KER a pre zamestnancov KER
networking s medzinárodnými organizáciami a inými euroregiónmi (organizovanie a účasť na
konferenciách a workshopoch) s cieľom výmeny praktických skúseností a prípravy spoločných
projektov.
Na zabezpečenie riadenia a správnej implementácie stratégie by mali byť vytvorené spoločné
projektové skupiny:
‐

„Spoločná projektová skupina“ by mala pozostávať z projektových kontaktných osôb (skúsení
projektoví manažéri a projektoví koordinátori), ktoré sa zaoberajú projektmi v rámci celého ich
trvania, začínajúc pri poradenstve ohľadom hodnotenia, cez sledovanie implementácie projektu.
Pre každú prioritu stratégie by mala byť vybraná kontaktná osoba (alebo hlavný odborník) so
skúsenosťami v danej oblasti, ako aj v projektovom a programovom riadení. Daná osoba by bola
zodpovedná za zabezpečenie strategického prístupu v rámci každej priority prostredníctvom
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‐

‐

poradenských projektov na rôznych úrovniach ich trvania a tiež by podporovala kolegov svojimi
špecifickými poznatkami.
„Spoločná skupina zodpovedná za finančné otázky“ by mala byť zodpovedná za finančné riadenie
spoločných projektov, vrátane hľadania možných spôsobov externého financovania projektov
a zabezpečenia spolufinancovania. Ak sa založí spoločný fond KER, na dennej báze by ho mala
riadiť „spoločná skupina zodpovedná za finančné otázky“.
„Spoločná informačná skupina“ by mala koordinovať stratégiu a všeobecné informačné
a komunikačné aktivity KER. Bude zodpovedná za tvorbu komunikačnej stratégie, ako aj za
prevedenie stratégie do konkrétnych krokov. Komunikačné aktivity môžu byť realizované aj
sieťou kontaktných bodov v každom členskom regióne KER.

Uvedené tri skupiny musia byť podporované Medzinárodným sekretariátom a vnútroštátnymi
orgánmi a tiež koordinované Radou, ktorá by mala realizovať aj sledovanie a hodnotenie
implementácie predmetnej stratégie.

6.1.2 Cieľové skupiny
Primárni beneficienti implementácie stratégie sú všetci obyvatelia a návštevníci Karpatského
euroregiónu.
Veľmi dôležitou cieľovou skupinou je Asociácia KER – ako samotná inštitucionálna štruktúra. Stratégia
obsahuje niekoľko opatrení a projektových nápadov na rozšírenie fungovania inštitúcií KER. Stratégia
odporúča reformovať inštitúcie KER pre jeho potenciálnu „obnovu“.
Stratégia predstavuje mimoriadne zložitú potrebu rozvoja niekoľkých prioritných oblastí a cieľové
skupiny znamenajú široké spektrum partnerov, ktorí musia byť v implementácii stratégie v každej
časti KER:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Regionálne a lokálne samosprávy a ich organizácie vystupujúce ako právnické osoby, regionálne
rady;
Neštátne organizácie (neziskové organizácie, nadácie atď.);
Implementačné smernice vnútroštátnych, regionálnych a lokálnych organizácií v rámci
príslušných smerníc stanovených v prioritách stratégie;
Poloverejné inštitúcie ako sú regionálne asociácie pre rozvoj a usporiadatelia, inovatívne
a vývojové agentúry, klastre, výskumné inštitúty a univerzity;
Regionálne a lokálne podnikateľské asociácie (napr. obchodné komory, únie), profesionálne
organizácie;
Obchodný sektor;
masmédia/tlačové organizácie na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Úspešná implementácia stratégie vyžaduje ich priamu účasť na opatreniach a realizované činnosti,
nie iba byť „prijímateľom“ a/alebo „koncovým používateľom“.
Špecifickou cieľovou skupinou by mali byť vlády a ministerstvách jednotlivých krajín. Ambíciou
Asociácie KER musí byť, aby sa stal ich rovnocenným partnerom pri riešení významných otázok v
rozvoji napr. spojených s globalizáciou, klimatickými zmenami, migráciou a pod. Aj vlády jednotlivých
krajín môžu byť stimulmi pre obnovu KER, ak sa aktivity v euroregióne stanú národnou prioritou.
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6.1.3 Nástroje
Kľúčovým nástrojom sú ľudia, ktorí sa zúčastňujú na cezhraničnej spolupráci v rámci Karpatského
euroregiónu a chcú čeliť výzvam, ktoré rozvoj v budúcnosti prinesie. Úspech implementácie stratégie
závisí od schopností zainteresovaných osôb presadiť opatrenia a navrhované projekty. A bez ohľadu
na štruktúru inštitúcií KER, hlavným faktorom budú jedine ľudia v pozadí. Okrem momentálne
zúčastnených osôb, je dôležité tiež podnecovať iných odborníkov, ľudí činných v mnohých oblastiach,
podnikateľov a mladých ľudí, aby sa aktívne podieľali implementácii stratégie.
Veľmi dôležitou úlohou je využiť momentálne a existujúce kapacity inštitúcií v KER. Účasť na širokom
spektre inštitúcií je dôležitá. Ďalší vývoj siete a platformy pre spoluprácu môže byť mimoriadne
efektívnym a dôležitým nástrojom pre rozšírenú CHS v rámci KER v súlade s implementáciou
stratégie. Budovanie kanálov pre výmenu poznatkov, odborných znalostí, technológií a dobrej praxe
je kľúčovou súčasťou stratégie a hlavnou časťou mnohých navrhovaných projektov (pozri indikatívny
zoznam projektov). Umožnenie investovania do dizajnu, rozvoja, testovania alebo dodania nových
procesov, produktov, štúdií alebo služieb – napr. pilotné projekty, ukážkové modely atď. je tiež
cestou / prostriedkom k efektívnemu hľadaniu potrebných riešení pre podporu CHS.
Čo sa týka implementačného nástroja, najefektívnejším systémom je prístup založený na projektoch.
Stratégia naznačuje strategické programy/projekty KER na ďalšie obdobie (2016‐2020 a ďalej) pre
každú z vyššie uvedených priorít. Príprava a implementácia navrhovaného projektu vyžaduje
primerané a správne projektové riadenie, ako aj zostavenie adekvátnych a kvalifikovaných
pracovných skupín a/alebo štruktúru inštitúcií.
Je potrebné uviesť, že zoznam projektov nie je konečný a na polročnej báze môže byť aktualizovaný
a dopĺňaný o ďalšie projekty na základe rozhodnutia Rady. Stratégia musí byť živým pracovným
dokumentom, ktorý bude prehodnocovaný na ročnej báze.
Navyše je potrebné zistiť spôsob, akým možno koordinovať prípravu a implementáciu projektov,
najmä financovaných externými zdrojmi, ako sú zdroje EÚ. V prvej fáze by túto úlohu mala plniť Rada
a Medzinárodný sekretariát. Založenie spoločného výboru alebo iného orgánu zodpovedného za
dané aktivity by bolo prospešné v neskorších fázach.
Je nutné uvažovať nad návrhom na vytvorenie vlastného fondu KER (napr. podľa vzoru
Medzinárodného vyšehradského fondu) tvoreného pomocou príspevku zainteresovaných strán KER.
V budúcnosti môže byť kľúčovým nástrojom KER, bez ohľadu na štruktúru inštitúcií. Aj keby bol fond
KER skôr symbolický čo do objemu financií, bol by mimoriadne dôležitý pre rozvoj a spoločný zmysel
pre CHS, ako aj pre spoločné vlastníctvo KER. Účasť Karpatskej nadácie na prevádzke a riadení takého
fondu by bola prospešná.
V neposlednom rade je nutné vypracovať plán strategickej komunikácie a propagácie (k tejto otázke
pozri podkapitolu nižšie). Viditeľnosť KER v jeho oblasti a mimo nej je veľmi nízka. Dokonca
komunikácia medzi vnútroštátnymi časťami KER má mnoho nedostatkov. Jedným z prvých výsledkov
implementácie stratégie musí byť plán činností pre komunikáciu a propagáciu na niekoľko
nasledujúcich rokov.
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Ciele

Plánované aktivity

Výsledok/Výstup
2016

2017

2018

2019

2020

2021‐
24

Plánovaný počet rokov realizácie

Tvorba spoločného
multilingválneho (5 jazykov
vrátane angličtiny)
informačného portálu
(databáza spoločností v KER,
on‐line vyhľadávanie
obchodných partnerov,
sprievodca konferenčným
centrom, obchodné praktiky
a poradenstvo, platforma
každodennej komunikácie
pre spoločnosti a iné
zainteresované strany, atď.) .
Vypracovanie turistickej
štúdie / stratégie KER, PR
a marketingové aktivity,
organizovanie podujatí
(stretnutia odborníkov,
workshopy, konferencie,
podujatia ľudia‐ľuďom),
publikovanie reklamných
brožúr.
Vytvorenie siete
prepojených centier pre
investičnú podporu ako sú
regionálne rozvojové
agentúry, podnikateľské

Ekonomická a
obchodná integrácia
Karpatského
euroregiónu:
rozširovanie
cezhraničného
obchodu, investícia a
mobilita pracovnej sily

Zvyšujúca sa
konkurencieschopnosť
Karpatského
euroregiónu
prostredníctvom jeho
propagácie ako
turistickej destinácie

Zvýšiť atraktivitu
Karpatského
euroregiónu pre
potenciálnych
investorov, prilákanie

Obchodný portál
Karpatského
euroregiónu

Propagácia turizmu
v Karpatskom
euroregióne

Karpatský euroregión
pre investorov

Realizované investičné
reklamné aktivity

Vytvorená investičná
podporná sieť

Brožúra

Stretnutia odborníkov,
workshopy,
konferencie

Informačné
a reklamné kampane

Stratégia KER v oblasti
turizmu

Sprievodca
konferenčným
centrom

Databáza spoločností,

Inteligentné služby,
webová stránka

X

X

X

X

X

X

X

X

Priorita 1: Životaschopné, aktívne, konkurencieschopné hospodárstvo Karpatského euroregiónu a atraktívny priestor na investovanie

Názov projektu
(predbežný názov)

Indikatívny zoznam projektov 2016‐20

600

490

1 000

Očakávaný
rozpočet
v tis. Eur

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
Program
pre strednú Európu

ENI HU‐RO‐SK‐UA
2014‐2020
Program
Dunajská stratégia
Program
pre strednú Európu

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
Dunajská stratégia
Program
pre strednú Európu

Zdroj možného
spolufinancovania
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Cezhraničná sieť
„podnikov pre
vedecké inovácie“

Rozšírenie turistického
systému kempov na
území Karpatského
euroregiónu.

Vylepšenie výmeny
know‐how a inovácií
medzi výskumnými
organizáciami,
univerzitami
a podnikateľským
sektorom.

Sieť kempov
v Karpatskom
euroregióne

Rozvoj infraštruktúry
ekonomického turizmu
v rámci chránených
oblastí s cieľom
propagácie a využitia
prírodného dedičstva
na turistické účely

Rozvoj ekonomickej
turistickej
infraštruktúry
v chránených
oblastiach Ukrajiny a
Poľska

„Karpatské nebo“ –
sieť vedeckého
turizmu KER

investorov k rozvoju
lokálnej a cezhraničnej
spolupráce.
Rozvoj turistického
potenciálu
v cezhraničných
regiónoch, zvyšovanie
podielu turizmu na
ekonomickom rozvoji
Karpatského
euroregiónu.

Vytvorenie inštitucionálnej
a komunikačnej cezhraničnej
siete a nástrojov pre
zvýšenie účinnosti prísne
vedeckých a prísne
inovatívnych služieb
v cieľových pohraničných
regiónoch.
Rozvoj koordinovaných
a jednotných kritérií a
požiadaviek na služby
v turistických kempingoch na
území KER. Mapovanie a
neskôr priestorové
plánovanie možných nových
lokalít kempov a pilotná

Vytvorenie produktu
vedeckého turizmu
„Carpathian Pl@NETour“.
Vytvorenie siete kľúčových
zainteresovaných strán na
umožnenie výmeny dobrej
praxe v oblasti vedeckého
turizmu.
Zmapovanie cyklistických
a peších trás vo vybranej
oblasti. Rozvoj pôsobnosti
podpory cyklistického
turizmu a turistických
chodníkov v rámci
chránených oblastí Poľska a
Ukrajiny. Vyznačenie
cyklistických a peších trás.

inkubátory, obchodné
komory atď.

X

X

Vypracované normy
pre tábory v KER,
vypracovaný
priestorový plán,
implementované dva
pilotné projekty
kempingov.

X

Založená cezhraničná
sieť a informačno‐
poradenské centrá
Vytvorenie
a implementácia
informačného
a komunikačného
nástroja

Niekoľko km
vyznačených trás

Vypracovaná štúdia a
pôsobnosť

Vytvorená sieť
zainteresovaných
strán v novom
turistickom segmente

Vytvorený nový
spoločný produkt
turizmu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

700

400

420

780

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
Dunajská stratégia
2020

ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Program

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
ERASMUS Plus
Horizont 2020
Dunajská stratégia
2020
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Vytvorenie bilancie spotreby
energie a emisií (BEI).
Vytvorenie Plánu
udržateľného energetického
rozvoja (SEAP).
Vytvorenie Systémov
riadenia energie (EMS) na
úrovni miest.
Školenie o riadení energie.
Príručka o tvorbe a
implementácií SEAP
v pohraničných regiónoch.
Založenie regionálnych
environmentálnych
vzdelávacích centier pre
mládež a prepojenie
štátnych inštitúcií a
laboratórií s príslušnými
vzdelávacími fakultami
ekológie.
Založenie mobilných
vzdelávacích laboratórií na
univerzitách a aktívnych
štátnych laboratórií.
Organizácia ekologických
študentských táborov
a informačných kampaní

Propagácia a podpora
Dohovoru primátorov a
starostov
v cezhraničných
regiónoch
prostredníctvom
prechodu z plánovania
na pilotné kroky
a sledovanie

Vývoj systému pre
dlhodobú výmenu
poznatkov a skúsenosti
z ekológie a ochrany
životného prostredia
medzi štátnymi
inštitúciami
a vzdelávacími
inštitúciami,
univerzitami.

Dohovor primátorov a
starostov CapaCITY –
budovanie
cezhraničných kapacít
samospráv pre
energetické otázky
a problematiku
súvisiacu
s klimatickými
zmenami

Karpatská
environmentálna
akadémia

Priorita 2: Čistý a ekologický Karpatský euroregión

stavba dvoch klasických
kempingov na atraktívnych
turistických miestach. Tvorba
siete kempingov v KER.

Založenie výskumnej
a vzdelávacej siete,
mobilných laboratórií,
organizovanie
kampaní na ochranu
životného prostredia
a zvýšená úroveň
informovanosti
miestnych obyvateľov
o rizikách znečistenia
vody v pohraničných
riekach a prameňoch.

Realizované kampane
k informovanosti
o energii, kontroly
a osvedčenie
energetického výkonu,
vypracované štúdie na
hodnotenie potenciálu
obnoviteľných zdrojov
energie samospráv
a štúdie
realizovateľnosti
(v súvislosti
s energetickým
prispôsobením budov
atď.)

X

X

X

X

X

X

X

900

500

Dunajská stratégia
2020

Horizont 2020

ERASMUS Plus

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
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Koncepcia CHS
o skládkach s pevným
odpadom
v pohraničných
regiónoch a
testovanie dvoch
pilotných projektov:
okres Užhorod a obec
Janoši

Environmentálne
srdce Karpatského
euroregiónu

Mládež za čistý
a ekologický
Karpatský euroregión

Zabezpečovanie
ekologicky vyváženého
rozvoja hranice
s Ukrajinou
a vytvorenie
ekologickej pohraničnej
oblasti medzi
Ukrajinou, Slovenskom
a Maďarskom.
Vytvorenie koncepcie
cezhraničnej
spolupráce ohľadom
skládok s pevným
odpadom
v pohraničných
regiónoch a dokončenie
výstavby skládky pre
okres Berehovo a jej
uvedenie do prevádzky.

Vytvorenie dlhodobej
neprerušovanej
spolupráce medzi
ekologickými skupinami
a hlavnými
zainteresovanými
stranami
v pohraničných
regiónoch, mladými
ekológmi
a vzdelávacími
inštitúciami.

Vytvorenie projektovej
dokumentácie štúdie
udržateľnosti.
Spustenie informačnej
kampane na zavedenie
systému zberu
separovaného odpadu od
obyvateľov.
Testovanie dvoch pilotných
projektov pre nakladanie

Založenie lokálnych agentúr
pre udržateľný rozvoj
pohraničných regiónov.
Vytvorenie koncepcie „Čistá
voda, čistá rieka“.

Realizovanie informačných
kampaní o význame ochrany
životného prostredia
a predchádzaní znečistenia
vodných zdrojov
v Karpatskom euroregióne
a stanovenie ekologických
bodov pre mládež.

o otázkach ochrany
životného prostredia.

Čistý a ekologický
Karpatský euroregión

Založenie agentúr
propagujúcich
ekologický KER,
vypracovaná stratégia
rozvoja, vybudované
kapacity.

Zorganizovanie
skupiny
kvalifikovaných
mladých ľudí
a mladých ekológov
v Karpatskom
euroregióne,
informačná kampaň
o ochrane životného
prostredia medzi
mladými ľuďmi,
vytvorenie
ekologických
informačných bodov.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 500

2 750

420

Lokálne rozpočty
(regionálna správa,
samosprávy)

2014‐2020
Program

ENI HU‐RO‐SK‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
2014‐2020

Lokálne rozpočty
(regionálna správa,
samosprávy)

Regionálne
celoštátne
programy

Dunajská stratégia
2020

ERASMUS Plus

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
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Budovanie a rozšírenie
existujúcej
infraštruktúry
(cyklistické trate)
v priľahlej pohraničnej
oblasti, spoločne
s turistickými
atrakciami
a propagáciou zdravého
životného štýlu.

Vytvorenie cyklistickej
infraštruktúry pre
rozvoj turizmu vo
vidieckych oblastiach
na ukrajinsko‐
maďarskom pohraničí
na systéme nádrži
v okrese Berehovo

Riešenie nových výziev

Spojenia pre zdravie –
cyklistické trasy KER

Vytvorenie
cyklistických
chodníkov na
priehradách
a kanáloch v systéme
nádrží v pohraničnej
oblasti Berehovo

Riešenie

Rozvoj cyklistických
tratí v KER

Prieskum podmienok
pre cyklistické trasy
v oblastiach
s nízkorozchodnou
železničnou traťou
v KER a možnosti
mobility medzi nimi.

Vydané stavebné
povolenie,
vybudovanie a
označenie niekoľkých
kilometrov
cyklochodníkov,
zrealizovaná
informačná kampaň.
Vylepšená

Vytvorenie odbornej

minimálne 50 km
nových
a zrekonštruovaných
trás v oblasti CHS

Vypracovaná štúdia
realizovateľnosti,
vytvorenie siete
odborníkov
s pravidelným
stretnutiami a výmena
informácií
a odborných
poznatkov

Tvorba projektovej
dokumentácie a štúdie
realizovateľnosti.
Návrh výstavby cyklistických
chodníkov.
Propagácia novovytvoreného
turistického produktu.

Vytvorenie tematických tratí
pre cyklistov a teda podpora
rozvoja turistických aktivít
v príslušných oblastiach.

Vytváranie nových
a rekonštrukcia starých
cyklistických tratí pozdĺž
a cez hranice.

Vytvorenie siete odborníkov,
organizovanie podujatí
(stretnutia odborníkov,
workshopy, konferencie),
prieskum a vypracovanie
štúdie realizovateľnosti,
analýza dobrej praxe
v Európe a stanovenie
primeranej štruktúry
cyklistických tratí v KER.

Priorita 3: Dobre prepojený Karpatský euroregión a efektívne fungovanie hraníc

s pevným odpadom vo
vybraných samosprávach.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

420

460

3 500

300

ENI HU‐RO‐SK‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
Dunajská stratégia
2020
Lokálne rozpočty
(regionálna správa,
samosprávy)

Lokálne rozpočty
(regionálna správa,
samosprávy)

Dunajská stratégia
2020

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
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Vytvorenie koncepcie
navigácie na hornom koryte
rieky Tisa a vyhotovenie
štúdie realizovateľnosti
stavby riečneho prístavu.

Zlepšenie dopravného
spojenia (rieka) na
hornom koryte rieky
Tisa, konkrétne:
Ukrajina Maďarsko a
Slovensko.

Vytvorenie lepších
podmienok pre
cezhraničnú mobilitu,
najmä v súvislosti
s rozvojom turizmu.

Zlepšovanie turistickej
infraštruktúry
a železničného
prepojenia UA a RO.

Prepojenie horného
koryta rieky Tisa

Vybudovanie nového
hraničného prechodu
„Lubňa – Wolosate”
a príslušnej
infraštruktúry
(cesty/chodníky)

Rekonštrukcia
existujúcich
historických železníc:
Ivanofrankivská oblasť
– Zakarpatsko –
Rumunsko.
Rozvoj turizmu v
pohraničných regiónoch,
ktorého objektom je
železničná história,
vypracovanie štúdie
realizovateľnosti a

Vypracovanie štúdie
udržateľnosti pre nový
hraničný prechod „Lubňa‐
Wolosate“ a výstavba
prechodu. Budovanie
turistických trás vedúcich k
novému hraničnému
prechodu s cieľom vytvoriť
tematickú turistickú trasu
„Zlatý karpatský okruh“.

pracovnej skupiny na
zlepšenie infraštruktúry na
hranici (pohraničné územné
plánovanie), vypracovanie
štúdie realizovateľnosti na
zlepšenie infraštruktúry na
hraniciach.
Zabezpečenie synchronizácie
orgánov na druhej strane
hranice a tým vytvorenie
lepšieho prepojenia medzi
regiónmi KER.

týkajúcich sa
každodenných
problémov na
hraniciach

každodenných
problémov na
hraniciach

Štúdia
realizovateľnosti
a rekonštruované
železničné trasy

Vypracovaná štúdia
realizovateľnosti na
vytvorenie hraničného
prechodu „Lubňa‐
Wolosate“.
Vybudované
a prepojené turistické
trasy.

Vypracovaná
koncepcia navigácie
na hornom koryte
rieky Tisa a štúdia
udržateľnosti výstavby
prístavu na rieke Tisa.

infraštruktúra na
hraniciach

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 500

2 850

500

2014‐2020
Program

ENI HU‐RO‐SK‐UA

ENI PL‐BY‐UA 2014‐
2020

ENI HU‐RO‐SK‐UA
2014‐2020

Národné rozpočty

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA
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Realizácia opatrení na lepšie
riadenie pravidelného
pohybu obyvateľov cez
hraničné prechody, vrátane
spoločných školení
pohraničnej polície a colnej
služby, ako aj pomocou
investícií do nových
informačno‐komunikačných
nástrojov a informačných
bodov pre cestujúcich.

Inštitucionalizácia siete
planetárií a centier
astronomického výskumu v
KER. Prilákanie turistov
a širokého verejného záujmu
o astronómiu a neformálne
viac‐jazyčné vzdelávanie
študentov. Modernizácia
vybavenia planetárií.

Založenie siete stredných
škôl, univerzít,
profesionálnych inštitúcií,
vytvorenie informačných
databáz a databáz s dobrou
praxou. Elektronické školenia

Vytvorenie nových
možností celoživotného
vzdelávania
a zvyšovanie potenciálu
„vedeckého“ turizmu v
KER.

Formovanie dobrých
a efektívnych
prepojení, ako výmeny
informácií a skúseností
medzi vzdelávacími
inštitúciami v KER,

pl@NETour –
prepojenie vedy
a výskumu s turizmom

Karpatská E‐akadémia

Priorita 4: Inovatívny, odborne zdatný a vzdelaný Karpatský euroregión

Zlepšenie riadenia
hraníc medzi
Ukrajinou a členskými
štátmi EÚ

Zlepšenie fungovania
postupov na hraničných
prechodoch, skrátenie
čakacej doby
cestujúcich
a vytvorenie lepších
podmienok pre
pravidelný pohyb
obyvateľov.

rekonštrukcia
úzkokoľajových železníc
s veľkou historickou
hodnotou.

Platforma
elektronického
vzdelávania, sieť škôl a
odborníkov, nové

Vytvorená sieť
planetárií, propagácia
vedy a výskumu
v astronómii
a vytvorené nové
turistické produkty.
Modernizované
planetáriá
a zabezpečenie
výmeny vedeckých
poznatkov.

Spoločné školenia pre
úradníkov,
vypracovanie nových
koncepcií riadenia
hraničných
prechodov, nákup
potrebného vybavenia
a softvéru.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

890

500

2 500

ENI HU‐RO‐SK‐UA a
ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
ERASMUS Plus
Horizont 2020

HU‐RO‐SK‐UA ENI
Program CHS
Dunajská stratégia

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

Schengenský fond
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Umožnenie výmeny
know‐how, výsledkov
vedy a výskumu,
pilotných projektov
a skúseností v oblasti
energetickej efektivity
a obnoviteľných
zdrojoch energií.

Implementovať
inovatívny program
ochrany energie a na
vybraných školách KER
učebné osnovy
zamerané na
predchádzanie
klimatickým zmenám.

Podpora mládeže
v Karpatskom
euroregióne na základe
hodnôt európskej
integrácie.

Prenos know‐how
o šetrení energie
a obnoviteľných
zdrojoch energie

Vzdelávanie mládeže
o energetickej
efektivite
a klimatických
zmenách

Karpatský euroregión
očami mladých

vytvorenie nového
vzdelávacieho produktu
na základe
elektronických služieb.

Vytvorenie siete
mládežníckych organizácií v
KER, organizovanie
workshopov, školení
a vzdelávacích kurzov,
vypracovanie

a kurzy (vo vybraných
pilotných oblastiach) v rámci
vzdelávacích
a profesionálnych inštitúcií
za použitia inovatívnych
informačno‐
komunikatívnych nástrojov:
školenia vo forme video
lekcií a video konferencií,
elektronické vzdelávacie
kurzy.
Organizovanie odborných
seminárov, workshopov,
školení v oblasti energetickej
efektivity, riadenia energie,
energetických kontrol
a využitia obnoviteľných
zdrojov energie.
Implementácia pilotných
školiacich programov.
Príprava spoločného
aplikovaného výskumu.
Návrh a implementácia
vyučovacích hodín pre
stredné školy a propagácia
najlepších úspešných
príbehov v oblasti
energetickej efektívnosti
a prevencie klimatických
zmien.
Vytvorená sieť,
množstvo iniciatív za
projekty zo strany
mládežníckych
organizácií, spoločné
workshopy a školenia.

Navrhnuté
a otestované
vyučovacie hodiny
v rôznych regiónoch
KER.

Prenos know‐how
o šetrení energie
a nových
technológiách.
Spoločná veda
a výskum a pilotné
testovanie.

nástroje
elektronického
vzdelávania pre
celoživotné
vzdelávanie
v pilotných
testovaných
oblastiach.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

320

680

450

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
ERASMUS Plus
Dunajská stratégia

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
ERASMUS Plus
Dunajská stratégia

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
ERASMUS Plus
Horizont 2020
Dunajská stratégia
Program strednej
Európy

Dunajská stratégia
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Informačná
kampaň
o
dôležitosti odbornej prípravy
a rekvalifikácie; poskytovanie
programov pilotných školení
v
nepoľnohospodárskych
oblastiach;
Poskytovanie
informačných a odborných
poradenských služieb pre
ľudí žijúcich vo vidieckych
oblastiach

Zvýšenie kvality života
vo
vidieckych
oblastiach a zvýšenie
kvality pracovnej sily v
cezhraničných
regiónoch

Centrum pre rozvoj
odborných zručností v
oblasti mechaniky

Rozvoj
ľudských
zdrojov vo vidieckych
oblastiach KER

Rozvoj udržateľného
turizmu zameraného na
svetové dedičstvo
UNESCO v KER

Propagácia miestneho
dedičstva a tradícií
v Karpatskom

Zachovanie svetového
dedičstva UNESCO
v KER

Kulinárska karavána
Karpatského
euroregiónu

Trhová analýza,
stratégia rozvoja,
vyškolenie manažérov
a miestneho
obyvateľstva,
propagácia lokálnych
produktov
Festivaly/kuchárske
súťaže, konferencie a
workshopy, brožúry

Organizovanie
festivalov/kuchárskych súťaží
vo všetkých

Organizovaná
informačná kampaň,
poskytnuté
pilotné
školenia a poradenské
služby vo vidieckych
oblastiach KER

Modernizované
školiace centrum v
meste Satu Mare,
školenia školiteľov a
pilotné
školenia
vykonávané s účasťou
aspoň troch členských
krajín KER

Vybudovanie kapacít správy
daných miest pri riešení
otázok turizmu. Školenie
miestneho obyvateľstva
ohľadom činností týkajúcich
sa turizmu, propagácia
miestnych výrobkov
a príprava stratégie rozvoja.

Priorita 5: Prírodné dedičstvo, miestna kultúra a dejiny

Modernizácia a zariadenie
existujúcej
budovy
–
vytvorenie
školiaceho
centra; školenie školiteľov;
Pilotné školenia.

Zlepšenie pracovných
zručností
a
zamestnanosti
prostredníctvom
prípravy remeselníkov z
cezhraničného územia
KER

komunikačného plánu pre
výmenu informácií,
vybudovanie kapacít v rámci
mládežníckych organizácií.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

400

500

350

1000

Program CHS

ENI HU‐RO‐SK‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
2014‐2020

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐
2020

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐
2020
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Propagácia
a zachovanie miest so
zvláštnym dedičstvom v
KER.

Dni susedstva

7 divov sveta
Karpatského
euroregiónu

Posilňovanie
multikultúrnej identity
v Karpatskom
euroregióne.

Podpora spolupráce
v rámci Karpatského
euroregiónu/
Propagácia spolupráce
medzi miestnymi
hercami.

Multikultúrne Karpaty
– informačný portál
a každoročný festival

euroregióne

Zorganizovaný
prieskum,
uskutočnené
propagačné aktivity.

Zorganizované štyri
každoročné podujatia

Organizovanie Dní dobrého
susedstva na UA‐HU, SK‐UA,
RO‐UA a PL‐UA hraniciach:
obchodné stretnutia medzi
mimovládnymi
organizáciami,
samosprávami, ako aj
lokálnymi podnikateľmi
a inými zainteresovanými
stranami.
Prieskum medzi obyvateľmi
KER o najpopulárnejších
turistických miestach v
oblasti, vytvorenie
tematických turistických trás
vrátane organizovania
propagačných podujatí,
konferencií a kampaní na

Založenie
informačného portálu
o kultúrnych
podujatiach,
propagovanie
miestnej kultúry,
organizovanie nového
každoročného
kultúrneho podujatia.

Vytvorenie spoločnej
databázy pravidelných
festivalov, plánovačov,
výstav atď. – „Karpatský
katalóg“ existujúcich
kultúrnych podujatí
a informačný portál
o kultúrnych podujatiach,
ktoré sa budú organizovať.
Organizovanie „Karpatského
multikultúrneho festivalu“ –
každý rok v inom regióne.

krajinách/regiónoch KER,
vzťahy s verejnosťou a
marketing, organizovanie
konferencií a workshopov,
publikovanie brožúr

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

375

480

780

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

Dunajská stratégia

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA

Dunajská stratégia
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Efektívne zhodnotenie
súčasného hmotného a
nehmotného dedičstva
cezhraničného územia
a posilnenie vzťahov
medzi odborníkmi v
danej oblasti

Založenie
náboženského
turistického centra v
dedine Peles, župa Satu
Mare a networking s
ostatnými centrami KER

Posilnenie
medzietnických,

Dedičstvo v ohrození

Náboženské turistické
centrum v dedine
Peles

Medzinárodný festival
duchovnej zborovej

Ochrana dreveného
sakrálneho
architektonického
dedičstva
v Karpatskom
euroregióne.

Tvorba cezhraničného
systému ochrany
a používania
jedinečného
historického
a architektonického
dedičstva Karpatského
euroregiónu na
turistické a vzdelávacie
účely – drevené
kostolíky, kláštory a
kaplnky. Digitalizácia
jedinečných artefaktov
a výmena
zdigitalizovaných
uchovaných inventárov.

Výstavba náboženského
turistického centra v
susedstve gréckokatolíckeho
kostola v dedine Peles a
networking / výmena
skúseností so sakrálnym
cestovným ruchom s
ostatnými partnermi KER
Organizácia
a
podpora
medzinárodného
festivalu

Založenie odbornej skupiny
na preštudovanie,
inventarizáciu
a harmonizáciu informácií
o predmetoch drevenej
architektúry v Karpatskom
euroregióne. Skupina vytvorí
odporúčania na ich
ochranu, zachovanie
a použitie na turistické
a vzdelávacie účely. Tvorba a
implementácia moderných
technológií zachovávania
a protipožiarnej ochrany
drevenej architektúry
v Karpatskom euroregióne.
Výskum
hmotného
a
nehmotného
dedičstva
cezhraničného územia KER,
organizácia
spoločných
výstav,
príprava
a
zverejnenie publikácie a
dokumentárneho filmu

zvýšenie informovanosti.

Organizovaný festival,
editovaná a vydaná

Vytvorené náboženské
turistické
centrum,
organizované
duchovné, kultúrne,
vzdelávacie programy,
púte,
tábory,
konferencie atď.

Obnovené dedičstvo,
organizované výstavy,
zverejnená publikácia,
vyhotovené video

Uvedenie novej
techniky zachovania
drevenej architektúry

Zabezpečený spoločný
inventár a zachované
objekty drevenej
architektúry.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

75

450

400

1 500

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐
2020

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐
2020

2014‐2020
Programy

a ENI PL‐BY‐UA

ENI HU‐RO‐SK‐UA
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Podpora a výmena
udržateľných postupov
v remeselníctve v rámci
cezhraničného územia
KER

medzikultúrnych
a medzináboženských
vzťahov
v
cezhraničnom
území
KER
Vytvorenie
zodpovednej
štruktúry pre opätovné
oživenie tradičných remesiel,
najmä
vo
vidieckych
oblastiach;
Organizovanie
výstavy
remeselných
výrobkov; Príprava trhovej
štúdie
a
marketingovej
stratégie pre propagáciu
tradičných
remeselných
výrobkov v KER; Editovanie
propagačnej
brožúry
a
webovej stránky.

duchovnej zborovej hudby
„It is You We Praise”

monografia
o
festivale,
príprava
DVD
a
spustená
webová
stránka
festivalu
Vytvorená sieť pre
oživenie
tradičných
remesiel;
Organizovaná výstava;
Vyhotovená
trhová
štúdia a marketingová
stratégia; Editovaná
brožúra a vytvorená
webová stránka.

Priorita 6: Vytvorenie spoločenstva CHS, rozvoj zdravia, zamestnanosti a sociálny rozvoj KER
Organizovanie podujatí
(stretnutia odborníkov,
Efektívny a účinný
workshopy, konferencie),
Inštitucionalizácia a
Karpatský euroregión
analýza dobrej praxe
formalizácia
– komplexný
v ostatných euroregiónoch,
Stretnutia odborníkov,
Karpatského
organizačný rozvoj pre
zostavenie primeranej
workshopy,
euroregiónu na
účely
štruktúry KER (napr.
konferencie, databáza
dosiahnutie spoločnej
inštitucionalizovaného
podrobná analýza možností,
dobrej praxe,
vízie a cieľov
a formalizovaného
dotazníky), právne postupy
podpísané protokoly.
stanovených v stratégii
Karpatského
nadácie (napr. registrácia,
Euroregiónu.
euroregiónu
autorizácia), stanovenie
orgánov, vyhotovovanie
protokolov
Zlepšovanie internej
Propagácia
Analýza európskej dobrej
Databáza dobrej
a externej
Karpatského
praxe ohľadom cezhraničnej praxe, podujatí,
komunikácie
euroregiónu vo vnútri a regionálnej identity,
konferencií,
Karpatského
navonok
budovanie regionálnej
workshopov, spoločná

Oživenie tradičných
remesiel v KER

hudby „It is You We
Praise” – druhý ročník

X

X

X

X

X

X

X

X

X

200

300

190

HU‐RO‐SK‐UA ENI
Program CHS
Dunajská stratégia

HU‐RO‐SK‐UA ENI
Program CHS
Dunajská stratégia

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

Program ENI HU‐
RO‐SK‐UA
2014‐
2020

Program
RO‐UA
ENI CHS
2014‐2020

2020
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Pomoc Ukrajine pri
procese integrácie do
EÚ – testovanie
pilotných projektov
v KER

euroregiónu

Posilnenie občianskych
a verejných kapacít
v súvislosti s dobrou
správou vecí verejných
a štandardizáciou EÚ
spoločenstva Ukrajiny

identity v Karpatskom
euroregióne (dotazníky,
podujatia ľudia ľuďom),
vytvorenie spoločnej
webovej stránky o KER a pre
zamestnancov KER,
vylepšenie obrazu KER
(vzťahy s verejnosťou,
marketing), prepojenie
s medzinárodnými
organizáciami a inými
euroregiónmi (organizácia [a
účasť] konferencií a
workshopov)
Organizovanie školení a
podujatí (stretnutia
odborníkov, výmena
skúseností, odborné
jazykové kurzy), pravidelné
stretnutia odborných skupín
o prenose know‐how z EÚ
pre reformy na Ukrajine,
vypracovanie štúdií
a školiacich materiálov (napr.
dobrá prax) na nasledujúce
témy:
‐ Dobrá správa vecí
verejných na lokálnej
a regionálnej úrovni,
‐ elektronické ovládanie
a elektronická správa
‐ riadenie projektového
cyklu
‐ lokálny rozvoj riadený
spoločenstvom
‐ integrovaný a udržateľný
rozvoj miest
školenia, podujatia
štúdie, školiace
materiály.

webová stránka,
vytvorené siete.

X

X

X

X

X

X

1 300

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy Dunajská
stratégia
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Poskytovanie účinnej
správy veci verejných
a rozvoj demokracie
v Karpatskom
euroregióne za použitia
koncepcie otvorených
údajov.

Zabezpečenie
pravidelného dialógu
medzi východnými
a západnými regiónmi
Ukrajiny

„Východ‐Západ“
dialógy v euroregióne

Podpora CHS masových
médií, výmeny
informácií a dobrej
praxe.

Rozširovanie účasti
verejnosti na procese
udržateľného rozvoja

Rozšírenie
elektronickej správy
a elektronickej
demokracie
v pohraničných
oblastiach

MEDIÁLNE CENTRUM
KER

Rozširovanie metód
rozvoja riadeného
lokálnym
spoločenstvom
v Karpatskom
euroregióne

Vytvorenie komunikačného
plánu na úrovni euroregiónu:
medzi regiónmi na východe
a na západe Ukrajiny a medzi
EÚ a Ukrajinou. Vytvorene

Príručka o rozvoji riadenom
miestnym spoločenstvom
a účasti verejnosti, analýza
európskej dobrej praxe,
implementácia pilotných
projektov
Spoločné školenia osôb
pracujúcich v informačnej
oblasti, masových médiách
(novinári, kameramani,
režiséri, spisovatelia,
televízne a rozhlasové
stanice), popularizácia
regionálnych programov
v rámci KER.
Vytvorenie nových nástrojov
za použitia informačno‐
komunikatívnych technológií
na zabezpečenie účinnej
správy vecí verejných
pomocou koncepcie
otvorených údajov a doteraz
vybudovaných spoločných
systémov v susediacich
krajinách. Vytvorí sa
spoločný portál
elektronickej správy v KER na
poskytovanie služieb
verejnej správy pre
obyvateľstvo.
Vytvorenie
komunikačného plánu,
nástrojov na prenos
know‐how,
spoločných

Spoločný portál
elektronickej správy
vytvorený
v pohraničnom
regióne a za použitia
formátu otvorených
údajov.

X

X

X

X

X

X

Neprerušovaný tok
informácií medzi
médiami
v pohraničných
regiónoch, zavedenie
špeciálnych
programov určených
pre miestne
obyvateľstvo.
X

X

Príručka, databáza
dobrej praxe,
Otestované pilotné
projekty.

X

X

X

X

650

980

670

500
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2014‐2020
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Zavedenie inovatívnych
rehabilitačných metód
na zlepšenie zdravotnej
starostlivosti.

Podpora pravidelného
toku informácií cez
hranice.

Centrá pre
hipoterapiu –
vytvorenie
špecializovaných
rehabilitačných
a zdravotných
programov

Mediálna platforma
KER

Sieť karpatských
zdravotníckych centier

prostredníctvom
efektívnej spolupráce
a výmeny skúseností
medzi euroregiónmi,
vrátane výmeny
skúsenosti s členskými
štátmi EÚ.
Posilnenie spolupráce
medzi profesionálnymi
zdravotníckymi
inštitúciami e
nemocnicami
v Karpatskom
euroregióne.
Vytvorenie siete nemocníc
a zdravotníckych inštitúcií,
vrátane tvorby databázy
poskytovaných služieb
a miest so špecializovanými
službami v sektore
zdravotníctva.
Vytvorenie platformy pre
rehabilitačnú metódu, ktorá
využíva hipoterapiu,
propagácia zdravotníckych
centier a tvorba školiaceho
programu, ktorý zahŕňa
medzinárodných odborníkov
na širšiu implementáciu
metódy hipoterapie
v zdravotníckych centrách
v danom regióne.
Vytvorenie ochrannej
platformy na základe
pravidelných stretnutí,
workshopov, pracovných
skupín médií v KER –
vytvorenie kanálov na
výmenu informácií medzi
médiami. Realizovanie
pilotných projektov pre
výmenu informácií,
vytvorenie nástrojov anti‐

pravidelného dialógu
a pomoci pre iné
euroregióny na Ukrajine.

Vytvorená platforma,
pravidelné zasadnutia,
zavedené inteligentné
služby pre média

Sieť centier,
informačných databáz
poskytovaných
rehabilitačných
služieb, uskutočnené
propagačné aktivity.

Vytvorená sieť
a inteligentná
databáza.

skúseností.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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980
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Dunajská stratégia

ENI HU‐RO‐SK‐UA
a ENI PL‐BY‐UA
2014‐2020
Programy
Dunajská stratégia
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Centrum
“progresívneho
umenia” – spôsob
osobného rozvoja a
rozvoja spoločenstva

Zlepšenie sociálnych,
kultúrnych a
zdravotných
integrovaných služieb
vo vidieckych
spoločenstvách
nachádzajúcich sa v
hraničnom území medzi
Rumunskom,
Maďarskom
a Ukrajinou
Vytvorenie stálych a
mobilných školiacich a
rozvojových centier;
Príprava rozvojového plánu
zapojených spoločenstiev a
ich zavedenie s pomocou
vytvorených mobilných
centier; Založenie
jazdeckého divadla –
kultúrna karavána

propagandy atď.
Vypracované
rozvojové
plány
vybraných
spoločenstiev;
Vytvorené
jazdecké
divadlo; 16 pilotných
jazdeckých
divadelných
predstavení;
15
vyškolených
školiteľov pre rozvoj
kompetencií ľudí s
postihnutím;
Jedno
jazdecké centrum pre
ľudí s postihnutím
X

X

X

300

Lokálne rozpočty
(miestna
a
regionálna správa,
sponzori)

Program ENI HU‐
2014‐
RO‐SK‐UA
2020

6.1.4 Ukazovatele
Pre kontrolu úspechov stratégie a hlásenie pokroku v dosahovaní stanovených cieľov boli stanovené
nasledovné objektívne overiteľné ukazovatele, ktoré zohľadňujú potreby stratégie:
7

ukazovatele výstupov a výsledkov pre každú prioritu.

Ukazovatele výstupov merajú priame výstupy projektov zavedených v rámci stratégie a zachytávajú
očakávaný výstup stratégie. Ukazovatele výstupov predstavujú počet hlavných spoločných výsledkov
očakávaných od príjemcov v prospech cieľovej skupiny. Stanovené ukazovatele výsledkov merajú širší
spoločenský dopad priorít. Definované ukazovatele výsledkov sú do určitej miery ovplyvnené
výstupmi, ale vo všeobecnosti sú tiež ovplyvnené ostatnými externými faktormi, ktoré sú mimo
vplyvu aktivít definovaných v stratégii. Existuje príčinná súvislosť medzi ukazovateľom výstupu
a výsledku v tom zmysle, že zmeny v ukazovateli výstupu majú vplyv na jeho príslušný ukazovateľ
výsledku. Ukazovatele slúžia najmä na účely kontroly. Rada KER a Medzinárodný sekretariát budú
podľa potreby hodnotiť dosiahnutie kvantifikovaných cieľov a iniciovať nápravné opatrenia.

Ukazovatele
Východis‐
kový stav
2015
Priorita 1: Živá, aktívna, konkurencieschopná ekonomika Karpatského euroregiónu & atraktívny investičný priestor
Výstup Počet projektov s výrazným priamym pozitívnym Medzinárodný sekretariát Počet
0
vplyvom na ekonomiku
KER
Výstup Počet vytvorených pracovných miest vďaka Medzinárodný sekretariát Počet
uskutočneným projektom
KER, údaje od úradov
0
práce
Výstup Počet vzniknutých služieb a výrobkov, najmä Medzinárodný sekretariát Počet
0
v cestovnom ruchu
KER
Výstup Počet partnerstiev uzatvorených za účelom Medzinárodný sekretariát Počet
0
ekonomického rozvoja KER
KER
Výsle‐
Zvýšenie HDP územia KER
Štatistické úrady, Eurostat % rast
0
dok
Výsle‐
Pokles nezamestnanosti na území KER
Štatistické úrady, Eurostat % pokles
0
dok
Výsle‐
Rast počtu turistov navštevujúcich územie KER
Štatistické úrady, Eurostat % rast
0
dok
Priorita 2: Karpatský euroregión, ktorý je čistý a šetrný k životnému prostrediu
Výstup Počet projektov s významne pozitívnym vplyvom Medzinárodný sekretariát Počet
0
na životné prostredie
KER
Výstup Počet partnerstiev uzatvorených za účelom Medzinárodný sekretariát Počet
0
ekonomického rozvoja KER
KER
Výsle‐
Vyššia kvalita ukazovateľov životného prostredia Štatistické úrady, Eurostat %
0
dok
v KER, najmä kvality vody a ovzdušia
Výsle‐
Zlepšená
environmentálna
zodpovednosť Prieskum, štatistické úrady %
0
dok
obyvateľov KER
Priorita 3: Dobre prepojený Karpatský euroregión a efektívny hraničný režim
Výstup Počet
vypracovaných
štúdií
o spoločných Medzinárodný sekretariát Počet
0
cyklotrasách v rámci KER
KER
Výstup Počet nových zriadených spojení medzi regiónmi Medzinárodný sekretariát Počet
(vytvorených cezhranične, vodné a železničné KER
0
spojenia)
Výstup Počet hraničných priechodov so zvýšenou
Medzinárodný sekretariát Počet
0
Ukazo‐
vateľ

Názov

Zdroj informácií
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Jednotka

Cieľ 2020

7
100
20
100
8
5
10
5
20
20
50
2
4
2

Výstup

kapacitou priepustnosti
Celková dĺžka novovybudovaných,
rekonštruovaných alebo modernizovaných ciest,
cyklotrás, turistických chodníkov
Lepšia prístupnosť regiónov, najmä pre cyklistov

Výsle‐
dok
Výsle‐
Zrýchlenie vybavovania cestujúcich a vozidiel na
dok
hraniciach
Priorita 4: Inovatívny, zručný a vzdelaný Karpatský euroregión
Výstup Počet nových partnerstiev medzi vzdelávacími,
výskumnými inštitúciami a podnikmi
Výstup Počet projektov s výrazne pozitívnym vplyvom na
zvýšenie inovačnej kapacity KER
Výsle‐
Zvýšenie kvality R&D a vzdelávacích služieb v EÚ
dok
Priorita 5: Prírodné dedičstvo, miestna kultúra a história
Výstup Počet zainteresovaných subjektov zapojených to
zachovania a propagácie dedičstva, miestnej
kultúry a histórie
Výstup Počet nových vyvinutých služieb a produktov
Výstup

KER
Medzinárodný sekretariát
KER

ks

Štatistické úrady, Eurostat

%

Štatistické úrady, Eurostat

%

Medzinárodný sekretariát
KER
Medzinárodný sekretariát
KER
Štatistické úrady, Eurostat

Počet
Počet
%

Medzinárodný sekretariát
KER

Počet

Medzinárodný sekretariát
KER
Medzinárodný sekretariát
KER
Štatistické úrady, Eurostat

Počet

0

100

0

10

0

50

0

50

0

5

0

5

0

100

0

10

Počet nových a/alebo zachovaných prírodných
Počet
0
10
lokalít
Výsle‐
Zvýšenie počtu návštevníkov lokalít historického
%
0
15
dok
dedičstva a kultúry
Priorita 6: Rozvoj spoločenstva cezhraničnej spolupráce, rozvoj zdravotníctva, zamestnanosti a sociálnej oblasti v rámci KER
Výstup Počet obyvateľov, ktorí majú osoh z novo
Medzinárodný sekretariát Počet
0
200 000
vytvorených alebo zlepšených služieb spoločenstva KER
Výstup Počet spoločných cezhraničných skúseností Medzinárodný sekretariát Počet
s ostatnými euroregiónmi (najmä so strednou KER
0
5
a východnou
Ukrajinou)
prostredníctvom
spoločných aktivít
Výstup Počet organizovaných cezhraničných podujatí
Medzinárodný sekretariát Počet
0
20
spoločenstva
KER
Výstup Počet projektov, ktoré priamo prispievajú Medzinárodný sekretariát Počet
k priestorovo rovnomernejšiemu rozvoju územia KER
0
5
KER
Výsle‐
Lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym Štatistické úrady, Eurostat %
0
30
dok
službám
Výsle‐
Nárast používania ICT v rozvoji spoločnosti
Štatistické úrady, Eurostat %
0
30
dok
a miestnej verejnej správe
Výsle‐
Vyššia viditeľnosť KER
Medzinárodný sekretariát %
0
100
dok
KER, prieskum
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6.1.5 Kritériá pre výber projektov
Pri výbere opatrení a aktivít, ktoré sa majú vykonať pre naplnenie priorít stratégie, sa musí vychádzať
z nasledovných hlavných zásad:
8

Cezhraničná pridaná hodnota: činnosti by sa mali zameriavať na poskytovanie spoločných
cezhraničných aktivít a musia preukazovať pridanú hodnotu cezhraničného prístupu
v porovnaní s regionálnymi, národnými, medziregionálnymi alebo nadnárodnými prístupmi;

9

Vonkajšia súdržnosť: vítané sú činnosti založené na výsledkoch vytvorených napr. národnými
alebo EÚ programami;

10 Medzisektorová platnosť: partnerstvá musia zahŕňať rozmanitý mix inovačných
zainteresovaných strán (napríklad podniky, výskumníci, vzdelávacie inštitúcie, školiace
organizácie, tvorcovia politík, súkromní investori, koneční používatelia);
11 Prístup orientovaný na výsledky: činnosti by sa mali zameriavať na špecifický inovatívny
produkt, službu alebo cezhraničný nástroj;
12 Okrem toho, činnosti by mali preukázať, že prispievajú k jednej alebo viacerým hlavným
sociálnym, ekonomickým alebo environmentálnym výzvam územia KER;
13 Excelentnosť (kvalita, inovačné aspekty, prehľadnosť a zrozumiteľnosť cieľov a očakávaných
výsledkov, kvalita presunu know‐how medzi zapojenými partnermi, kvalita cezhraničného
pôsobenia atď.)
14 Vplyv (vplyv na: hraničný región, cieľové skupiny, posilnenie existujúcich zariadení, využívanie
potenciálu hraničného regiónu, iniciatívy za zmeny politík v prospech zlepšenia podmienok
cezhraničného rozvoja, zvýšenie potenciálu a kapacity na regionálnej, národnej a európskej
úrovni, efektivita a rozsah komunikácie a očakávané zverejňovanie výsledkov, vyšší počet
rôznych spoločných informačných produktov a podobne);
15 Zavedenie (všeobecná súdržnosť a efektívnosť práce / činností, primeranosť riadiacich
štruktúr a plánu aktivít, udržateľnosť, efektívnosť projektového rozpočtu a podobne);
16 Kapacita (kompetentnosť partnerov, predchádzajúce skúsenosti s komunikáciou s nimi,
komplementarita partnerov, inštitucionálna kapacita a angažovanosť, vrátane vyššieho počtu
partnerov, prevoditeľnosť osvedčených postupov ostatných hraničných regiónov a ďalšie);
17 Pripravenosť na zavedenie (vrátane formálneho a zákonného ukončenia investície, úplného
a celkového pridelenia úloh a zodpovedností príslušným partnerom CHS).

6.1.6 Plán komunikácie a zverejňovania
Celkovým cieľom plánu komunikácie a zverejňovania bude vytvoriť jednotný verejný imidž
a viditeľnosť stratégie, ale tiež KER. V skorých štádiách zavádzania stratégie je nevyhnutné pripraviť
celkový systém pre vzťahy s verejnosťou a vypracovať identitu stratégie, ktorá sa použije pri všetkých
spôsoboch komunikácie, pripraviť informačné materiály na zverejnenie (v elektronickej aj tlačenej
verzii), s cieľom udržiavať nevyhnutné PR s médiami, organizovať hlavnú informačnú kampaň na
propagáciu stratégie a prípadne začať vytvárať spoločnú databázu projektov.
Medzi ciele plánu komunikácie a zverejňovania musia patriť:
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‐
‐
‐
‐

‐

šíriť informácie o príležitostiach CHS v rámci KER a zabezpečiť transparentnosť pre cieľové
skupiny stratégie;
oboznámiť širokú verejnosť s výsledkami a prínosmi cezhraničných projektov;
podporiť účastníkov / spolupracujúce zainteresované subjekty pri získavaní komplexných
znalostí a zručností v zavádzaní a riadení cezhraničných projektov spolupráce;
podporiť vytvorenie širokej komunikačnej siete medzi potenciálnymi partnermi a sieťami,
implementačnými orgánmi (na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, alebo na úrovni KER)
a širokou verejnosťou;
vytvoriť ucelený obraz o stratégii a jej zavedení v regióne

Použije sa niekoľko komunikačných nástrojov:
‐

‐

‐
‐
‐
‐

Hlavné podujatie raz ročne – mala by byť aspoň jedna hlavná informačná aktivita ročne
s cieľom propagovať úspechy a zvýrazniť kľúčové správy a osvedčené postupy stratégie
a fungovania KER;
Regionálne a miestne informačné podujatia, semináre, workshopy, technické konferencie
a diskusie za okrúhlym stolom – tieto obzvlášť pomáhajú zvýšiť angažovanosť
zainteresovaných subjektov do projektov a mobilizovať ľudí do nových činností;
Webová stránka – je potrebná spoločná webová stránka KER poskytujúca aktuálne
informácie pre širokú verejnosť. Stránka sa musí pravidelne aktualizovať;
E‐bulletiny (elektronické časopisy) – elektronické informačné letáky, ktoré budú informovať
cieľové skupiny o najnovších novinkách v KER, úspechoch a vývoji projektov;
Priama poštová reklama – priama poštová reklama poskytuje príležitosť priniesť aktuálne
a priame informácie pre špecifické cieľové skupiny;
Propagačné a informačné materiály, mediálne nástroje, ktoré sa majú použiť, ako sú letáky,
oznamy a brožúry, inzeráty, tlačové, televízne a rádiové informácie a ďalšie.
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6.2 Prehľad možností financovania
Keďže Karpatský euroregión má iba obmedzené finančné zdroje, zavedenie a uskutočniteľnosť
stratégie je v zásade ovplyvnená dostupnými finančnými grantmi a podporami. V nasledujúcich
častiach opisujeme tieto potenciálne cezhraničné a nadnárodné programy.

6.2.1 Program cezhraničnej spolupráce prostredníctvom nástroja európskeho
susedstva pre Maďarsko‐Slovensko‐Rumunsko‐Ukrajina na roky 2014‐
2020
Oblasť programu zahŕňa 7 základných regiónov (župa Szabolcs‐Szatmár‐Bereg – HU, Košický a
Prešovský kraj – SK, župy Maramureş a Satu‐Mare – RO, oblasti Ivano‐Frankivska a Zakarpatska – UA)
a 3 susediace regióny (župa Borsod‐Abaúj‐Zemplén – HU, župa Suceava – RO, Černovická oblasť –
UA). Spolu viac ako 8 miliónov obyvateľov na ploche takmer 83 000 km2 patrí do programu, ktorý
zahŕňa 10 krajov/žúp/regiónov. Podiel zahrnutých ľudí z celkového počtu obyvateľov zúčastnených
krajín je 9,7%.
Program je financovaný Nástrojom európskeho susedstva (ENI) sumou 73 952 000 EUR, pričom
celkový rozpočet so štátnym spolufinancovaním je 81 347 200 EUR. Na základe predbežného
hodnotenia potrieb, rozhovorov so zainteresovanými stranami a workshopov a v zmysle predpisov
EÚ boli rozhodnutím Spoločnej pracovnej skupiny vybrané nasledovné tematické ciele.
Obrázok 22 – Prehľad cieľov Programu cezhraničnej spolupráce ENI pre Maďarsko‐Slovensko‐Rumunsko‐
Ukrajinu
Tematický cieľ

ENI prostriedky
(EUR)

ENI prostriedky,
%

ENI + národné
spolufinancovanie

11 855 430

17.81

13 172 700

14 018 526

21.06

15 576 140

21 339 774

32.06

23 710 860

19 343 070

29.06

TO3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie
historického dedičstva
TO 6 Ochrana životného prostredia, zmiernenie
klimatických zmien a prispôsobenie sa nim
TO 7 Zlepšenie dostupnosti regiónov, rozvoj
udržateľnej dopravy odolnej voči zmenám klímy,
rozvoj komunikačných sietí a systémov
TO8 Spoločné výzvy v oblasti ochrany a bezpečnosti

7

92 300

Priority
‐

‐

‐

Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu –
Cieľ: vytvoriť vyhovujúce územie ako spoločnú turistickú lokalitu na základe jeho kultúrnych,
historických a náboženských hodnôt so zachovaním historických budov.
Udržateľné využívanie životného prostredia v cezhraničnom území – zachovanie prírodných
zdrojov, činnosti pre zníženie emisií skleníkových plynov a znečistenie riek – Cieľ: podporiť
zachovanie a udržateľné využívanie spoločných prírodných hodnôt v hraničnej oblasti,
iniciovať aktivity pre energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako
aj obmedziť riziká spôsobené odpadmi na kvalitu vôd.
Rozvoj dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšenia mobility osôb a tovarov – Cieľ: zlepšiť
cezhraničnú mobilitu osôb a tovarov, vytvoriť základ pre hospodársku spoluprácu a znížiť
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‐

‐

‐

rozdiely medzi regiónmi prostredníctvom rozvoja dopravnej a hraničnej infraštruktúry
a služieb.
Rozvoj ICT infraštruktúry a vzájomného poskytovania informácií – Cieľ: zvýšiť využívanie
informačných a komunikačných nástrojov a pomôcť rozširovať tieto informácie medzi
obyvateľov, inštitúcie a podniky v hraničnom regióne.
Podpora spoločných aktivít pri predchádzaní prírodných a človekom spôsobených katastrof
ako aj spoločný postup v prípade mimoriadnych situácií – Cieľ: vytvoriť technické zázemie,
stratégie a platformy spolupráce s cieľom predchádzať a zvládať prírodné a človekom
spôsobené katastrofy.
Podpora rozvoja zdravia – Cieľ: zlepšiť preventívne aktivity, dostupnosť a úroveň služieb
zdravotnej starostlivosti a sociálnych programov súvisiacich so zdravím pre obyvateľov
hraničného územia.

Programový dokument je dostupný na stránke http://www.huskroua‐cbc.net/.

6.2.2 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko ‐ Bielorusko – Ukrajina na
roky 2014‐2020.
Oblasť programu je rozdelená na základné a susediace regióny:
‐

v Poľsku: podoblasti základného územia: Krośnieński a
Przemyski (v Podkarpatskom vojvodstve), Białostocki,
Łomżyński a Suwalski (v Podleskom vojvodstve),
podoblasti Bialski a Chełmskozamojski (v Lubelskom
vojvodstve),
podoblasť
Ostrołęcko‐siedlecki
(v
Mazovskom vojvodstve); susediace regióny: podoblasti
Rzeszowski a Tarnobrzeski (v Podkarpatskom
vojvodstve); podoblasti Puławski a Lubelski (v
Lubelskom vojvodstve);

‐

na Ukrajine: základné územie: oblasti Lvivska, Volynska,
Zakarpatska; susediace regióny: oblasti Rivnenska, Ternopilska a Ivano‐Frankivska. susediace
regióny: podoblasti Rzeszowski a Tarnobrzeski (v Podkarpatskom vojvodstve); podoblasti
Puławski a Lubelski (v Lubelskom vojvodstve);

‐

v Bielorusku: základné územie: oblasti Grodno a Brest; susediace regióny: oblasť Minsk
(vrátane mesta Minsk) a oblasť Gomel;

Objem prostriedkov Programu Poľsko/Bielorusko/Ukrajina 2014 – 2020 v období rokov 2014 – 2020
dosahuje 175 799 304 EUR.
Celkovým cieľom programu je podporiť cezhraničné rozvojové procesy v hraničných oblastiach
Poľska, Bieloruska a Ukrajiny. Programový dokument 2014‐2020 stanovuje tri strategické ciele ENI
pre aktivity cezhraničnej spolupráce:
A. Podpora ekonomického a sociálneho rozvoja v regiónoch na oboch stranách spoločných hraníc
B. Riešenie spoločných problémov v oblasti životného prostredia, verejného zdravia, ochrany a
bezpečnosti
C. Podpora lepších podmienok a spôsobov pre zabezpečenie mobility osôb, tovarov a kapitálu.
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Program prispieva ku všetkým vyššie uvedeným strategickým cieľom a k identifikovaným
regionálnym potrebám prostredníctvom financovania zavedenia nekomerčných projektov, ktoré sa
vzťahujú k uvedeným štyrom tematickým cieľom a priradil k nim priority:
1. Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva (TO3)
Priorita 1.1 Podpora miestnej kultúry a histórie
Priorita 1.2 Podpora a zachovanie prírodného dedičstva
2. Zlepšenie dostupnosti regiónov, rozvoj udržateľnej prepravy odolnej voči zmenám klímy,
rozvoj komunikačných sietí a systémov (TO7)
Priorita 2.1 Zlepšenie a rozvoj dopravných služieb a infraštruktúry
Priorita 2.2 Rozvoj ICT infraštruktúry
3. Spoločné výzvy v oblasti ochrany a bezpečnosti (TO8)
Priorita 3.1 Podpora rozvoja ochrany zdravia a sociálnych služieb
Priorita 3.2 Riešenie spoločných bezpečnostných problémov
4. Podpora riadenia hranice a hraničnej bezpečnosti, mobility a riadenia migrácie
Priorita 4.1 Podpora hraničnej efektívnosti a bezpečnosti
Priorita 4.2 Zlepšenie činností riadenia hranice, colných a vízových procedúr
Viac informácií môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke: http://www.pl‐by‐ua.eu/

6.2.3 Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014‐2020
(Interreg V A)
Územie
Programom podporované územie na poľskej strane hranice pokrýva nasledovné územné jednotky:
podregióny (NUTS III): Krośnieński, Przemyski, Nowosądecki, Oświęcimski a Bielski, ako aj okres
Pszczyński v podregióne Tyski, okres Rzeszowski a mesto Rzeszów v podregióne Rzeszowski, okres
Myślenicki v podregióne Krakowski. Na slovenskej strane hranice podporované územie zahŕňa:
Prešovský samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová Ves v Košickom
samosprávnom kraji.
Podporované územie na poľskej strane pokrýva územie s celkovou rozlohou 22 798 km2 a počet
obyvateľov dosahuje 3 548 264 (62,8% z celkovej populácie v podporovanom území). Na slovenskej
strane je rozloha územia zahrnutého v programe 16 369 km2 a počet obyvateľov 1 598 923 (37,2%
z celkovej populácie v podporovanom území). V rámci podporovaného územia na poľskej strane
hranice je mestom s najvyšším počtom obyvateľov Rzeszów, nasledovaný mestami Bielsko‐Biała,
Nowy Sącz, Przemyśl a Krosno. Na slovenskej strane programového územia sieť sídel
a najvýznamnejšie mestá v severnej časti krajiny vytvárajú reťazec sídel, ktorý sa tiahne pozdĺž
západovýchodnej osi, ktorej hlavné body sú mestá Žilina, Martin, Poprad a Prešov.
Identifikované problémy územia cezhraničnej spolupráce
‐
‐
‐

Silná diverzifikácia sídelných štruktúr – nepriaznivá štruktúra sídel a neúplné spojenie
územia s ďalšími vonkajšími jednotkami vyplývajú z horského charakteru terénu.
Slabé spojenie – v celom území cezhraničnej spolupráce chýbajú vyhovujúce cestné alebo
železničné spojenia v osi sever‐juh.
Prevaha priemyslu nad ostatnými odvetviami ekonomiky v celom území cezhraničnej
spolupráce. Na poľskej strane je prítomná zjavná prevaha priemyselnej a poľnohospodárskej
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‐
‐
‐

ekonomiky, pričom služby majú výrazne menší podiel v porovnaní s poľským priemerom. Na
slovenskej strane dominuje priemyselná ekonomika, pričom podiel služieb je nižší ako je
slovenský priemer.
Podiel zamestnanosti je nižší ako priemer v oboch krajinách, a to tak v poľských ako aj v
slovenských podregiónoch a regiónoch pokrytých podporou.
Ukazovateľ inovatívnosti (napr. počet patentov, výdavky na R&D atď.) je výrazne nižší
v porovnaní s údajom za celé Poľsko respektíve Slovensko
Takmer celé podporované územie má záporné migračné saldo.

Hlavným cieľom programu CHS je „posilnenie partnerskej slovensko‐poľskej spolupráce zameranej
na trvalý rozvoj hraničného územia”.
Celková výška pridelených prostriedkov v programe je 154,99 miliónov EUR. Najvyššia suma
prostriedkov bola vyčlenená na aktivity podporujúce ochranu prírodného prostredia a kultúrneho
dedičstva programového územia, ako aj rozvoj existujúcich kultúrnych a prírodných zdrojov (50%).
Zostávajúca časť pridelených prostriedkov bola vyčlenená na Os 2 spojenú s činnosťami
podporujúcimi rozvoj dopravy a poskytovanie ľahšieho prístupu k sieti TEN‐T a multimodálnym
spojeniam (36%), Os 3 zameranú na investície do vzdelávania, zručnosti a celoživotné vzdelávanie
(8%) a technickú pomoc (6%).
Obrázok 23 – Prehľad priorít Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2014‐2020
Priorita
1. Ochrana
a rozvoj
prírodného
prostredia
a kultúrneho
dedičstva
na
cezhraničnom území

2. Udržateľná
cezhraničná doprava

ERDF
prostriedky
(v EUR)

77 500 000

55 800 000

3. Rozvoj
cezhraničného
vzdelávania
a celoživotného
učenia sa

12 400 000

4. Technická pomoc

9 288 723

Tematický cieľ

Investičné priority

Zachovanie a ochrana
životného prostredia
a podpora efektívnosti
zdrojov

Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj
prírodného a kultúrneho dedičstva (6c)

Podpora udržateľnej
dopravy a odstránenie
problematických miest
hlavných
sieťových
infraštruktúr

Investovanie
do
vzdelávania,
školení
a odborných
seminárov pre získanie
zručností a celoživotné
učenia sa
Technická pomoc
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Zvýšenie
regionálnej
mobility
prostredníctvom
napojenia
sekundárnych a terciárnych uzlov na
infraštruktúru
TEN‐T,
vrátane
multimodálnych uzlov (7b)
Rozvoj a zlepšenie nízkouhlíkových
dopravných
systémov
šetrných
k životnému prostrediu (vrátane nízkej
hlučnosti), vrátane vnútrozemských
vodných ciest a námornej prepravy,
prístavov,
multimodálnych
tratí
a letiskovej infraštruktúry s cieľom
podporiť
udržateľnú
regionálnu
a miestnu mobilitu (7c)
Investovanie do vzdelávania, školení
a odborných seminárov pre získanie
zručností a celoživotné učenia sa
prostredníctvom rozvoja a zavedenia
spoločných
systémov
vzdelávania,
odborných seminárov a školení (10)
Dobré riadenie programu (5)

Programový dokument je dostupný na webovej stránke
http://pl.plsk.eu/news/?lang_id=3&id_news=1626 (iba v poľskom a slovenskom jazyku).

6.2.4 Medziregionálny program Interreg V‐A Slovensko‐Maďarsko
Maďarsko‐slovenská hranica je jedna z najdlhších vnútorných vnútrozemských hraníc v Európskej únii
s celkovou dĺžkou 679 km. Programový región je extrémne heterogénny, ak zvážime jeho ekonomickú
a sociálnu situáciu. Oblasť pokrytá regiónmi úrovne NUTS 3 (8 ‘žúp’ v Maďarsku, 5 ‘krajov’ na
Slovensku) má rozlohu 61 496 km2. Počet obyvateľov je takmer 8,8 milióna.
Celková podpora programu z ERDF je 155 808 987 EUR, pričom celková suma spolu s národným
verejným financovaním je 183 304 694 EUR. Stratégia zahŕňa 4 prioritné osi a 5 investičných priorít
(Ip).
Obrázok 24 – Prehľad prioritných osí Medziregionálneho programu Interreg V‐A Slovensko‐Maďarsko
Prioritná os
PA1 Príroda & kultúra

PA2
Zvýšenie
cezhraničnej mobility

IP
IP6c
IP7b

IP7c

PA3 Podpora udržateľnej
a kvalitnej zamestnanosti

IP8b

PA4
Zvýšenie
cezhraničnej spolupráce
verejných orgánov a ľudí

IP11a

Cieľ
Zvýšenie atraktívnosti
hraničného územia
Zvýšenie
hustoty
hraničných priechodov
na maďarsko‐slovenskej
hranici
Zlepšenie cezhraničnej
verejnej
dopravy
a logistických služieb
Zníženie
nerovností
v zamestnanosti medzi
regiónmi s výhľadom na
zvýšenie
úrovne
zamestnanosti v rámci
programového regiónu
Zvýšenie
úrovne
cezhraničnej
inštitucionálnej
spolupráce a rozšírenie
cezhraničnej spolupráce
medzi ľuďmi

ERDF
prostriedky
(EUR)

ERDF
prostriedky,
%

ERDF + národné
spolufinancovanie

55 427 808

35,58

65 209 186

34 608 080

22,21

40 715 389

34 608 080

22,21

40 715 389

21 816 480

14,00

25 666 448

Programový dokument je dostupný na adrese http://www.husk‐cbc.eu.

6.2.5 Medziregionálny program Interreg V‐A Rumunsko‐Maďarsko
Medziregionálny program Interreg V‐A Rumunsko‐Maďarsko spolufinancuje cezhraničnú spoluprácu
v 8 župách (regióny NUTS III) v Rumunsku a v Maďarsku: Satu Mare, Bihor, Arad a Timiş v Rumunsku;
Szabolcs‐Szatmár‐Bereg, Hajdú‐Bihar, Békés a Csongrád v Maďarsku. Plocha oprávnených regiónov
prestavuje viac ako 50 tisíc km2, čo zodpovedá 15,2% územia oboch krajín (23,7% z Maďarska a 11,9%
z Rumunska). Podľa posledného sčítania obyvateľov majú kraje/župy v rámci oprávneného územia
takmer 4 milióny obyvateľov, čo predstavuje 13,1% z celkového počtu obyvateľov oboch krajín.
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Celkový objem prostriedkov programu z ERDF je 189 138 672 EUR; výška celkového rozpočtu
programu – spolu s národným spolufinancovaním je 231 861 763 EUR. Stratégia sa bude
implementovať prostredníctvom 6 tematických cieľov – čomu zodpovedá 6 prioritných osí – s 8 Ip.
Obrázok 25 – Prehľad prioritných osí Medziregionálneho programu Interreg V‐A Rumunsko‐Maďarsko

Prioritná os

PA1 Spolupráca na
spoločných
hodnotách
a zdrojoch

IP

IP6b

IP6c

IP7b
PA2 Spolupráca na
dostupnosti
IP7c
PA3 Spolupráca na
zamestnanosti
PA4 Spolupráca na
zdravotnej
starostlivosti
a prevencii
PA5 Spolupráca na
predchádzaní rizík
a riadení katastrof
PA6
Spolupráca
inštitúcií
a spoločenstiev

IP8b

Cieľ
Vyššia
kvalita
riadenia
cezhraničných riek a povrchových
vodných útvarov
Udržateľné využívanie prírodného,
historického
a kultúrneho
dedičstva v rámci oprávneného
územia
Lepšia cezhraničná dostupnosť
prostredníctvom
spojenia
sekundárnych a terciárnych uzlov
s infraštruktúrou TEN‐T
Rastúci
podiel
cestujúcich
využívajúcich
udržateľné
–
nízkouhlíkové, odhlučnené – formy
cezhraničnej dopravy
Vyššia
zamestnanosť
v rámci
oprávneného územia

ERDF
prostriedky
(EUR)

ERDF
prostried
ky, %

ERDF +
národné
spolufinanc
ovanie

10 750 000

5,68%

12 647 059

30 477 417

16,11%

35 855 785

13 925 083

7,36%

16 382 451

15 821 167

8,36%

18 613 138

46 810 155

24,75%

55 070 771

IP9a

Lepšie
služby
preventívnej
a liečebnej zdravotnej starostlivosti
v rámci oprávnenej oblasti

48 479 323

25,63%

57 034 498

IP5b

Lepšie riadenie
katastrof a rizík

8 115 835

4,29%

9 548 042

IP11a

Zintenzívnenie
udržateľnej
cezhraničnej spolupráce inštitúcií
a spoločenstiev

3 411 372

1,80%

4 013 379

cezhraničných

Programový dokument je dostupný na adrese http://huro‐cbc.eu.

6.2.6 Spoločný operačný program Rumunsko – Ukrajina 2014‐2020
Programové územie pozostáva z: Rumunsko: župy Satu Mare, Maramureş, Botoşani, Suceava,
Tulcea.
Ukrajina: oblasti Ivano‐Frankivsk, Zakarpatska, Chernivtsi, Odesska.
Základné regióny majú celkovú rozlohu 100 860 km2, z čoho 32 760 km2 predstavuje rumunské
územie a 68 100 km2 ukrajinské územie. Celková dĺžka hranice je 649,4 km: pozemná – 273,8 km,
riečna – 343,9 km, morská – 31,7 km.
Všeobecným cieľom Spoločného operačného programu Rumunsko‐Ukrajina je zvýšenie
ekonomického rozvoja a zvýšenie kvality života ľudí v hraničných oblastiach prostredníctvom
spoločných investícií do vzdelávania, ekonomického rozvoja, kultúry, infraštruktúry a zdravia.
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Vyčlenené finančné prostriedky EÚ sú v objeme 60 miliónov EUR, pričom minimálna miera
spoluúčasti na financovaní pre obe krajiny je 10% z výšky príspevku EÚ. Projekty sa budú vyberať
najmä na základe výzvy na predkladanie ponúk. Avšak 30% z programových prostriedkov bude
pridelených prostredníctvom priameho zadania (veľké infraštruktúrne projekty).
Obrázok 26 – Prehľad prioritných osí Spoločného operačného programu Rumunsko – Ukrajina 2014‐2020
Tematický
cieľ

Priorita

Indikatívne činnosti

1.1 Inštitucionálna
spolupráca v oblasti
vzdelávania
pre
zvýšenie prístupu
k vzdelávaniu
a kvality
vzdelávania

Spoločné plánovanie a spoločná príprava vzdelávacích stratégií; Výmena skúseností,
pedagógov, presun osvedčených postupov medzi inštitúciami z oboch strán hranice
pre zvýšenie efektívnosti vzdelávania; Príprava špecifických spoločných programov
podnikateľského vzdelávania, programov, ktoré podporujú kreativitu, inovatívnosť
a aktívne
občianstvo;
Obnova/modernizácia/rozšírenie/dodanie
vybavenia
vzdelávacej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť potrebné materiálne podmienky pre
kvalitný vzdelávací proces a zvýšenie účasti na procese vzdelávania; Príprava
a zavedenie partnerstiev medzi vzdelávacími inštitúciami z oboch strán hranice;
Príprava a zavedenie spoločných aktivít pri podpore znevýhodnených skupín;
Spoločné podporné aktivity pre mladých s cieľom prevencie užívania drog,
obchodovania s ľuďmi, alkoholizmu; Príprava a zavedenie cezhraničných aktivít pre
posilnenie/zlepšenie/uľahčenie pracovných kvalifikácií a schopností

1.2
Propagácia
a podpora výskumu
a inovácií

Príprava partnerstiev/networkingu medzi univerzitami pre spoločný rozvoj
teoretického výskumu; Spoločné výskumné aktivity a štúdie (vrátane súvisiaceho
dodania vybavenia) v oblasti životného prostredia (problémy klimatických zmien,
zachovanie biodiverzity, obnoviteľné energie a efektívnosť zdrojov atď.); Propagácia
a podpora výskumu a inovácií prostredníctvom obnovy/modernizácie/rozšírenia
špecifickej infraštruktúry vrátane dodania súvisiaceho zariadenia

TO3 Podpora
miestnej
kultúry
a zachovanie
historického
dedičstva

2.1
Zachovanie
a podpora
kultúrneho
a historického
dedičstva

Obnova, zachovanie, konsolidácia, ochrana, bezpečnosť kultúrnych a historických
pamiatok, archeologických lokalít (vrátane príslušných prístupových ciest), múzeí,
objektov a zbierok umenia a ich spoločná propagácia na základe príslušných
cezhraničných
stratégií/konceptov;
Zachovanie,
bezpečnosť
a spoločné
zhodnotenie kultúrnych a historických pamiatok a objektov; Siete kultúrnych
inštitúcií s cieľom podpory kultúrneho a historického dedičstva; Podpora pre
špecifické a tradičné remeselné činnosti, dôležité pre zachovanie miestnej kultúry a
identity; Podpora špecifických a tradičných činností v oprávnenej oblasti (vrátane
cezhraničných kultúrnych podujatí); Zachovanie, podpora a rozvoj kultúrneho
a historického dedičstva, najmä prostredníctvom kultúrnych podujatí
s cezhraničným rozmerom; Zhodnotenie historického a kultúrneho dedičstva
prostredníctvom rozvoja spoločných propagačných stratégií, spoločných produktov
a služieb cestovného ruchu.

TO7
Zlepšenie
dostupnosti
regiónov,
rozvoj
dopravy
a komunikačn
ých sietí a
systémov

3.1
Rozvoj
cezhraničnej
dopravnej
infraštruktúry a ICT
nástrojov

Rekonštrukcia, obnova, modernizácia cezhraničných dopravných systémov;
príprava cezhraničných dopravných iniciatív a inovatívnych riešení šetrných
k životnému prostrediu (nízkouhlíkové riešenia); Zlepšenie multimodálnych
dopravných zariadení (cestné/vodné) v rámci cezhraničného záujmu;
Rekonštrukcia, obnova, rozšírenie cezhraničných ciest (častí) spájajúcich sídla
pozdĺž hranice s hlavnou cestou, ktorá vedie k hranici; Zlepšenie/obnova/výstavba
prístupových ciest (častí) do centier cezhraničného záujmu; Vypracovanie
spoločných stratégií/politík/plánov pre zlepšenie cezhraničnej dopravnej
infraštruktúry; Rozvoj cezhraničných spojení, sietí a služieb informačných
a integrovaných komunikácií; Zlepšovanie existujúcich zariadení s cieľom umožniť
prepojenie medzi spoločenstvami a verejnými službami, ktoré podporujú
spoluprácu na cezhraničnom a širšom medzinárodnom základe

TO8 Spoločné
výzvy
v oblasti
ochrany
a
bezpečnosti

4.1 Podpora rozvoja
zdravotných služieb
a prístupu
k zdravotnej
starostlivosti

Spoločné aktivity, ktorých cieľom je zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti
v hraničnom území prostredníctvom výstavby / obnovy / modernizácie
infraštruktúry verejných zdravotných služieb; Rozvoj laboratórií a mobilných
laboratórií pre skríning / klinické sledovanie ochorení a prevenciu cezhraničných
epidémií; Vybavenie špecifickej verejnej zdravotnej služby; Spoločné výučbové
programy a výmena skúseností, networking pre podporu fungovania špecifických
verejných zdravotných služieb, telemedicíny; Výmena skúseností, spoločné aktivity
s cieľom zabezpečenia kompatibility liečebných postupov, spoločné diagnostické

TO2 Podpora
vzdelávania,
výskumu,
technologické
ho rozvoja a
inovácií
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Tematický
cieľ

Priorita

Indikatívne činnosti
programy; Osvetové kampane týkajúce sa verejného vzdelávania o zdraví,
ochoreniach a predchádzaní epidémií

4.2 Podpora
spoločných aktivít
pri prevencii
prírodných
a človekom
spôsobených
katastrof ako aj
spoločné aktivity
počas núdzových
situácií

Spoločné opatrenia na predchádzanie zosuvom pôdy a zatopeniu cezhraničných
území; Spoločné integrované systémy pre efektívne sledovanie a predchádzanie
katastrofám, ako aj pre zmierňovanie ich následkov; Spoločné stratégie a nástroje
pre riadenie a predchádzanie rizikám vrátane spoločných akčných plánov;
Vypracovanie spoločných podrobných máp; Výmena skúseností a poznatkov,
vrátane zvyšovania povedomia v oblasti efektívneho predchádzania rizikám
a riadenia v cezhraničnom území; Príprava integrovaných a spoločných štandardov
pre mestské plánovanie a riadenie rizika; Investície a príprava spoločných,
integrovaných núdzových riadiacich systémov; Plánovanie koordinovaných aktivít
úradov v núdzových situáciách v dôsledku prírodných a človekom spôsobených
katastrof (záplava, požiar, vlny horúčav, zemetrasenia, búrky).

4.3 Prevencia a boj
proti
organizovanému
zločinu
a spolupráca polície

Spoločné aktivity pre zvýšenie mobility a administratívnej kapacity policajných
jednotiek (vrátane hraničnej polície); Vytvorenie spolupracujúcich pracovných
platforiem s cieľom zvýšenia efektívnosti polície, hraničnej polície a colných štruktúr
pri výmene údajov a informácií; Spoločné tréningy polície, colnej a hraničnej polície,
žandárov, výmena osvedčených postupov v špecifických oblastiach činnosti
(analýza, kriminálne vyšetrovanie, organizovaný zločin). Investície do výstavby,
obnovy alebo modernizácie policajnej a hraničnej infraštruktúry a súvisiacich
budov; Investície do prevádzkového vybavenia a špecifických zariadení pre činnosť
polície/colníkov/hraničnej polície/žandárov (napr. laboratóriá, zariadenia,
detektory, hardvér a softvér, dopravné prostriedky); Príprava spoločných politík
a stratégií, výmena skúseností s bojom proti organizovanému zločinu.

Programový dokument je dostupný na stránke www.ro‐ua‐md.net/romania‐ucraina‐3/.

6.2.7 Ostatné programy
6.2.7.1 Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť a Dunajský nadnárodný program 2014‐2020
Oblasť pokrytá Stratégiou EÚ pre podunajskú
oblasť sa tiahne od Čierneho lesa (Nemecko)
k Čiernemu
moru
(Rumunsko‐Ukrajina‐
Moldavsko) a je domovom pre 115 miliónov
obyvateľov.
Program investuje 202,3 milióna EUR z ERDF a
19,8 milióna EUR z IPA II do nadnárodných
projektov na území povodia Dunaja. Oprávnení
partneri budú preto pochádzať z 9 krajín EÚ –
Rakúsko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká
republika, Nemecko (iba Baden‐Württemberg a
Bayern), Maďarsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko; a 5 krajín mimo EÚ ‐ Bosna a
Hercegovina, Moldavsko, Čierna hora, Srbsko, a
časť Ukrajiny.
Dunajský nadnárodný program (2014‐2020) je postavený na štyroch tematických prioritných osiach:
1. Inovatívny a sociálne zodpovedný Dunajský región:
1.1 Zlepšenie rámcových podmienok pre inovatívnosť;
1.2 Zvýšenie kompetencií pre podnikové a sociálne inovácie;
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2. Environmentálne a kultúrne zodpovedný Dunajský región:
2.1 Posilnenie nadnárodného riadenia vôd a predchádzanie povodňovým rizikám;
2.2 Podporenie udržateľného využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov;
2.3 Podporenie obnovy a riadenia ekologických koridorov;
2.4 Zvýšenie pripravenosti na riadenie environmentálnych rizík;
3. Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný Dunajský región:
3.1 Podporenie bezpečných dopravných systémov šetrných k životnému prostrediu a vyvážená
dostupnosť mestských a vidieckych oblastí;
3.2 Zvýšenie energetickej bezpečnosti a efektívnosti;
4. Dobre spravovaný Dunajský región:
4.1 Zvýšenie inštitucionálnych kapacít pre riešenie hlavných spoločenských problémov;
4.2 Podporenie správy a zavádzania stratégie EUSDR.
Viac informácií o EUSDR nájdete na oficiálnej stránke: http://www.danube‐region.eu/

6.2.7.2 Horizont 2020
Horizont 2020 – Rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, nahradil Rámcový program (FP7).
Zámerom programu Horizont 2020, ktorý je plánovaný pre roky 2014 až 2020 s rozpočtom 70 miliárd
EUR je predstavovať kľúčovú časť celkového úsilia pri vytváraní nového rastu a zamestnanosti
v Európe, prostredníctvom spojenia výskumu a inovácií do unikátneho programu.
Horizont 2020 je finančný nástroj, ktorý zavádza hlavnú iniciatívu Európa 2020 pod názvom Únia
inovácií zameranú na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.
Štruktúra programu Horizont 2020

Podpora výskumu a inovácií v rámci programu Horizont 2020 bude mať nasledovné hlavné ciele:
‐

‐

Posilnenie pozície EÚ vo vede s vyčleneným rozpočtom vo výške 24 598 miliónov EUR. Toto
prinesie podporu pre špičkový výskum v Európe, vrátane nárastu financovania o 77% pre
veľmi úspešnú Európsku radu pre výskum (ERC);
Posilnenie priemyselného líderstva v inováciách sumou 17 938 miliónov EUR. Táto suma
predstavuje investíciu do kľúčových technológií, lepší prístup ku kapitálu a podporu pre malé
a stredné podniky;

105

‐

Poskytnutie 31 748 miliónov EUR na riešenie hlavných problémov spoločných pre všetkých
Európanov ako je klimatická zmena, rozvoj udržateľnej dopravy a mobility, dostupnejšie
obnoviteľné zdroje energie, zabezpečenie potravinovej ochrany a bezpečnosti, alebo riešenie
problému starnúcej populácie.

Pre viac informácií prosím navštívte webové stránky programu Horizont 2020 Európskej komisie:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

6.2.7.3 Program Erasmus+
Cieľom nového programu Erasmus+ je podpora aktivít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy,
mládeže a športu pre obdobie 2014‐2020.
Erasmus+ nahrádza sedem programov, pričom spája
‐
‐
‐
‐

Program celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Jean Monnet a
Grundtvig)
Program Mládež v akcii
päť medzinárodných programov spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,
program pre spoluprácu s priemyselnými krajinami)
nový športový plán.

Erasmus + poskytuje granty na širokú škálu činností a aktivít v oblastiach vzdelávania, odbornej
prípravy, mládeže a športu. Program poskytuje príležitosť pre študentov, stážistov, zamestnancov
a dobrovoľníkov stráviť určité obdobie v zahraničí a zvýšiť tak svoje zručnosti a schopnosť zamestnať
sa. Podporuje organizácie v účasti v nadnárodných partnerstvách a pri výmene inovatívnych
postupov v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže. Nový športový plán podporí nové
projekty a cezhraničné výzvy ako sú manipulácia s výsledkami zápasov, doping, násilie a rasizmus.
ERASMUS+ poskytne príležitosti pre vyše 4 milióny Európanov na štúdium, odbornú prípravu,
získanie pracovných skúseností a dobrovoľnú činnosť v zahraničí. ERASMUS+ podporí nadnárodné
partnerstvá medzi inštitúciami a organizáciami pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež s cieľom
posilnenia spolupráce a spojenia svetov vzdelávania a práce a v konečnom dôsledku odstránenia
rozdielov v zručnostiach, ktoré sú dnes v Európe.
Taktiež podporí národné úsilie modernizovať vzdelávacie, prípravné a mládežnícke systémy. V oblasti
športu pôjde o podporu nových projektov a cezhraničných výziev ako je boj proti manipulácii
s výsledkami zápasov, doping, násilie a rasizmus.
Programové krajiny: 28 členských štátov EÚ, vrátane Poľska, Slovenska, Maďarska a Rumunska;
Islandu, Lichtenštajnska a Nórska; Turecka a Macedónska.
Partnerské krajiny: krajiny Východného partnerstva ‐ Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko,
Moldavsko, Ukrajina; krajiny južného Stredozemia – Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya,
Maroko, Palestína, Sýria, Tunisko; západný Balkán – Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna
hora, Srbsko; Ruská federácia; stredná Ázia: Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkménsko,
Uzbekistan; Latinská Amerika; Južná Afrika; Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov
(ACP); priemyselné krajiny.
Prehľad
všetkých
krajín
je
uvedený
v programovom
sprievodcovi
Erasmus+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐plus/documents/erasmus‐plus‐programme‐guide_en.pdf
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Webová
stránka
plus/index_en.htm

programu

ERASMUS+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus‐

Podrobnosti môžete nájsť na webovej stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny
sektor a kultúru (EACEA) zodpovednej za riadenie programu: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus‐
plus_en

6.3 Kontrola a hodnotenie
Kontrolné činnosti sa zameriavajú na kvalitu návrhu a zavedenia stratégie, ako aj na hodnotenie
a zlepšovanie jej konzistentnosti, užitočnosti, efektívnosti, a vplyvu. Zistenia z kontroly budú
zohľadnené v programovom cykle a v cykle implementácie.
Kontrolný systém stratégie je ovplyvnený nasledovnými podmienkami:
‐
‐
‐
‐
‐

nedostatočné vlastné finančné zázemie,
špecifická organizačná štruktúra Karpatského euroregiónu,
podrobný zoznam priorít a opatrení,
zoznam plánovaných projektov na zavedenie,
akčný plán.

Na základe vyššie uvedených faktorov je možné určiť nasledovný špecifický cieľ: kontrola zavedenia
plánovaných cezhraničných projektov a akčného plánu v rámci Karpatského euroregiónu –
s využitím nižšie uvedenej tabuľky.
Obrázok 27 – Tabuľka pre kontrolu implementácie projektov v rámci Stratégie
Názov
projektu

Zúčastnení
partneri

Zdroj
financovania

Celkový
rozpočet
(EUR)

Vlastný
príspevok
(EUR)

Súvisiaca
priorita
stratégie

Súvisiace
opatrenie(a)
stratégie

Rada KER hodnotí postup zavádzania na svojom pravidelnom stretnutí. Medzinárodný sekretariát KER
je zodpovedný za koordináciu kontrolných činností. Každý národný úrad vyplní tabuľky s vlastnými
údajmi týkajúcimi sa projektov a činností a pošle ich na Medzinárodný sekretariát jeden mesiac pred
nadchádzajúcim stretnutím Rady KER. Po zhrnutí národných údajov Medzinárodný sekretariát doručí
spoločné tabuľky vo forme správy o postupe národným úradom a Rade. Rada prerokuje postup
zavádzania a urobí rozhodnutia o potrebných zásahoch a zmenách.

6.4 Diseminácia stratégie
Konsolidovaná stratégia bola pripravená projektovými partnermi s cieľom zabezpečiť viditeľnosť KER
a koordinovanú činnosť, ktorá je kľúčom k úspešnému fungovaniu Karpatského euroregiónu.
Komunikácia je jednou z hlavných činností prispievajúcich k úspešnému dosiahnutiu cieľov projektu.
Spôsob, akým cieľové publikum prijíma správu, ovplyvňuje niekoľko aspektov, napríklad vedomosť a
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motivácia, jednoduchosť, jasnosť a načasovanie správy, takže toto sú dôležité otázky, ktoré je
potrebné zvažovať pri komunikácii.
Partneri projektu sú základnou cieľovou skupinou pre projektové činnosti. V rámci diseminačnej
cieľovej skupiny sa priorita musí zameriavať na politikov zodpovedných za podporu a propagáciu
Karpatského euroregiónu vo svojich regiónoch a na príslušných štátnych úradníkov. Ďalšou základnou
skupinou sú regionálne časti Karpatského euroregiónu, ktoré nie sú priamo zapojené do projektu.
Mali by byť informované a zapojené do spoločných aktivít.
Sekundárna cieľová skupina diseminácie je oveľa širšia. V prvom rade by sem mali byť zahrnutí
ostatní politici a štátni zamestnanci, ktorí nie sú oboznámení s aktivitami Karpatského euroregiónu.
Ostatné cieľové skupiny sú: miestne/regionálne samosprávy (regionálne rady) a orgány z hraničných
regiónov, súvisiace oddelenia regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce, rozvojové organizácie
fungujúce v rôznych právnych/organizačných formách (regionálne rozvojové agentúry; miestne
rozvojové agentúry; podnikateľské centrá; podnikateľské inkubátory; vedecko‐výskumné parky;
priemyselné parky; inovačné centrá; obchodné komory; informačné, poradenské centrá; úverové
fondy), mimovládne organizácie, najmä tie, ktorých aktivity sa zameriavajú na podporu rozvoja
cezhraničnej spolupráce (národné spoločnosti zástupcov etnických skupín rozdelených hranicou od
„materského“ národa; združenia podnikateľov/farmárov; združenia cestovného ruchu atď.),
medzinárodné organizácie.
Počas prípravy Stratégie bola komunikácia zabezpečovaná prostredníctvom aktivít ako sú workshopy,
okrúhle stoly, školenia, ktoré boli organizované s cieľom šírenia informácií a poznatkov o Združení
KER, spojení politických činiteľov a zainteresovaných subjektov z členských regiónov pre vytvorenie
príležitostí na upevnenie kontaktov a networking.
Bol pripravený a distribuovaný newsletter, organizovali sa tlačové konferencie.
Sociálne médiá a webové stránky sú dôležité zdroje pre zabezpečenie trvalej a rozsiahlej viditeľnosti.
Z tohto dôvodu budú partnerské stránky obsahovať časti vyhradené pre Karpatský euroregión.
Odkazy na tieto stránky sú nasledovné: www.uprec.ro, www.ker.sk, www.di.if.ua,
www.carpathianeuroregion.org, www.iardi.org.
Stratégia bola predstavená na Cezhraničnom podujatí Združenia európskych pohraničných regiónov
(AEBR)
"Sail
of
Papenburg
2015"
(podrobnosti
nájdete
na
adrese
http://www.aebr.eu/en/sail_of_papenburg/region_award.php). Mottom tohto podujatia bola
Budúcnosť cezhraničnej spolupráce v Európe. AEBR je skratka pre Združenie európskych pohraničných
regiónov (Association of European Border Regions).
Stratégia je publikovaná v anglickom jazyku a vo všetkých jazykoch partnerských regiónov (rumunský,
maďarský, slovenský a ukrajinský). K dispozícii je tlačená a elektronická verzia stratégie. Bol
pripravený a distribuovaný aj leták s hlavnými informáciami o stratégii.
Partneri projektu sa zaväzujú prezentovať a propagovať výsledky projektu a Stratégiu karpatského
euroregiónu na rôznych podujatiach, ako je napríklad Európsky deň spolupráce alebo Deň Európy.
V neposlednom rade bude akčný plán vytvárať ďalšie projekty, ktoré budú odkazovať na Stratégiu
a týmto spôsobom predstavovať konkrétne a udržateľné výsledky činností Karpatského euroregiónu.
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8.

Elektronické prílohy

Nasledujúce prílohy stratégie sú dostupné v elektronickom formáte na stiahnutie na nasledujúcich
webových stránkach:
www.uprec.ro, www.ker.sk, www.di.if.ua, www.carpathianeuroregion.org, www.iardi.org.
Príloha 1 – Profily krajín (Analytická časť stratégie)
Maďarsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Ukrajina
Príloha 2 – Verejný & expertný prieskum o budúcom fungovaní Karpatského euroregiónu

112

Publikácia bola vyrobená s pomocou Európskej únie. Za obsah zodpovedajú výlučne autori a
v žiadnom prípade nepredstavuje stanovisko Európskej únie.
Európska únia je tvorená 27 –mi členskými štátmi, ktoré rozhodli postupne spájať svoje know‐how ,
zdroje a osudy. Počas 50 rokov jej rozširovania bola vybudovaná zóna stability, demokracie
udržateľného rozvoja popri udržovaní kultúrnej diverzity, tolerancie a osobnej slobody. Európska
únia sa angažuje v spoločnom využívaní jej výsledkov a hodnôt s krajinami a ľuďmi na druhej strane
jej
hranice.
Európska
komisia
je
jej
výkonným
orgánom.
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko‐Slovensko‐Rumunsko‐Ukrajina je realizovaný
v rokoch 2007 – 2013 na vonkajšej hranici participujúcich členských krajín EÚ s Ukrajinou. Európsky
nástroj susedstva a partnerstva podporuje cezhraničnú spoluprácu na externých hraniciach EÚ.
Celkovým cieľom programu je intenzívnejšia a hlbšia spolupráca medzi Zakarpatskou,
Ivanofrankovskou a Černiveckou oblasťou Ukrajiny a oprávneným priľahlým územím Maďarska,
Rumunska a Slovenska environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľným spôsobom.
Webová stránka programu: www.huskroua‐cbc.net

