EUROREGIÓNY SPOLOČNE – EUROREGIONS TOGETHER
PAPRADNO, 5. – 7. SEPTEMBER 2007

VYHLÁSENIE
Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV
V dňoch 5. – 7. septembra 2007 sa v Papradne uskutočnilo IV pracovné stretnutie
euroregionálnych združení Slovenska za účasti zástupcov MV SR, MVRR SR, MZV SR, zahraničných
partnerov, samosprávnych krajov a regionálnych rozvojových agentúr. Nosnými témami boli legislatíva a
programy ovplyvňujúce budúcnosť cezhraničnej spolupráce Slovenska a jeho susedov v rokoch 2007 –
2013 a dôležitosť upevňovania vertikálnych i horizontálnych partnerstiev pre rozvoj cezhraničnej
spolupráce.
Na záver zástupcovia zúčastnených euroregionálnych združení (ďalej ERZ) za podpory prítomných
partnerov skonštatovali, že
1. slovenské ERZ
- si osvojili nevyhnutnosť krátkodobého i dlhodobého plánovania cezhraničných aktivít a nevyhnutnosť
vytvárania špecializovaných programových tímov;
-

dbajú na propagáciu a prístup verejnosti k plánom činnosti a strategickým dokumentom svojho ERZ;

-

zlepšujú a skvalitňujú spoluprácu s VÚC priamymi zmluvnými vzťahmi, resp. členstvom VÚC v ERZ, na
úspešné zvládnutie náročného procesu cezhraničnej spolupráce v rokoch 2007 – 2013;

-

potrebujú pokračovať v procese vzdelávania a profesionalizácie pracovníkov ERZ, vzhľadom na záťaž
rokov 2007 – 2013;

-

potrebujú zlepšiť využívanie možností mediálnej spolupráce ERZ od regionálnej po medzivládnu
úroveň.

2. Slovenské ERZ oceňujú:
- pokračovanie Systému podpory euroregionálnych aktivít na roky 2007 – 2008 zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom MVRR SR;
-

prístup MVRR SR k legislatívnemu ukotveniu slovenských euroregionálnych združení v pripravovanom
Zákone o podpore regionálneho rozvoja;

-

partnerstvá na vertikálnej i horizontálnej úrovni, ktoré im v uplynulom období pomáhali profesionálne
a inštitucionálne rásť.

3. ERZ poverujú FÓRUM EUROREGIÓNOV SLOVENSKA (FERS) písomne žiadať
Agentúru pre regionálny rozvoj, MVRR:
-

aby akceptovala nomináciu zástupcov ERZ za jednotlivé hranice v procese dokončenia programových
manuálov, resp. možnosť pripomienkovať programové manuály operačných programov cezhraničnej
spolupráce na roky 2007 – 2013 pre jednotlivé hranice;

-

aby tak, ako na druhej strane hranice, boli v monitorovacích výboroch nominovaní zástupcovia ERZ
ako pozorovatelia.
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4. ERZ odporúčajú:
a) MV SR:
aby na rokovania medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu zaradili informáciu o implementácii
nariadenia 1082/2006 z 5.7.2006 o EZUS.
b) MVRR SR
pripraviť pracovné stretnutie ERZ, VÚC a Integrovanej siete RRA k implementácii schválených zákonov
o podpore regionálneho rozvoja a európskych zoskupeniach územnej spolupráce a z nich vyplývajúcich
regionálnych partnerstiev.

5. ERZ berú na vedomie:
zloženie novozvolenej Rady FÓRA EUROREGIÓNOV SLOVENSKA na čele s predsedom Ing. Františkom
Kardošom, predsedom Únie Slanej Rimavy.

Účastníci pracovného stretnutia „EUROREGIÓNY SPOLOČNE IV“ vyslovujú poďakovanie
Euroregiónu Bílé-Biele Karpaty - združeniu Región Biele Karpaty za zorganizovanie pracovného stretnutia
euroregiónov v Papradne a veria, že rovnako prínosné pre profesionalizáciu a rozvoj slovenských
euroregionálnych združení bude aj pracovné stretnutie EUROREIÓNY SPOLOČNE V. v roku 2008.
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