EUROREGIÓNY SPOLOČNE – EUROREGIONS TOGETHER
VYSOKÉ TATRY, 23 – 25. AUGUST 2006

VYHLÁSENIE
Z MEDZINÁRODNÉHO STRETNUTIA EUROREGIÓNY SPOLOČNE III.

V dňoch 23. – 25. augusta 2006 sa vo Vysokých Tatrách uskutočnilo III. pracovné stretnutie
euroregionálnych združení Slovenska za účasti slovenských poslancov Európskeho parlamentu, NR SR,
zástupcov MV SR, MVRR SR, MZV SR, zahraničných partnerov, samosprávnych krajov a regionálnych
rozvojových agentúr. Nosnými témami boli súčasnosť a budúcnosť cezhraničnej spolupráce Slovenska
a jeho susedov, príprava na kvalitnú implementáciu schválených nariadení Európskeho parlamentu a Rady
v rámci cieľa 3 Európska územná spolupráca v rokoch 2007 – 2013 a posilňovanie regionálnych
partnerstiev cezhraničnej spolupráce.

1. Na záver sa prítomné euroregionálne združenia (ďalej ERZ) za podpory prítomných partnerov zhodli,
že k tomu je žiadúce pokračovanie programu SPERA v rokoch 2007 – 2008:
-

aby sa na 2 roky neprerušila udržateľnosť vybudovaných štruktúr a aktivít, čím by sa znehodnotila
doterajšia práca i vynaložené prostriedky zo štátneho rozpočtu,
iný zdroj pre servisnú činnosť pre rozvoj cezhraničnej spolupráce a priamu prácu v území na
regionálnej úrovni zatiaľ neexistuje a SPERA zároveň predstavuje významný nástroj pre projekty
cezhraničnej spolupráce s výraznou pomocou pre prihraničné regióny s periférnu polohu,
schvaľovaním projektov môže štát priamo stimulovať vlastné priority rozvoja prihraničných území a
súčasne si štát uchováva legitímne právo sledovať a kontrolovať činnosť euroregionálnych aktivít,
je to špecifický nástroj na budovanie kapacít pre oblasť regionálneho rozvoja a spolupráce so susedmi
SR, ktorý sa môže stať nástrojom skvalitnenia spolupráce ERZ, VÚC, RRA a zahraničných partnerov
(podľa hraníc SR).

2. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. 7. 2006 o Európskom zoskupení
územnej spolupráce (EZÚS) sa vytvára nástroj spolupráce na zníženie významných ťažkostí, brzdiacich
územnú spoluprácu s cieľom vytvárať na dobrovoľnej báze na území Spoločenstva zoskupenia pre
spoluprácu s právnou subjektivitou. Európske zoskupenia budú samostatné iniciatívy členských štátov a ich
regionálnych a miestnych orgánov, schopné realizovať programy alebo projekty územnej spolupráce,
spolufinancované zo štrukturálnych fondov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1083/2006 a 1080/2006, alebo bez finančného príspevku Spoločenstva.
Vzhľadom na krátkosť času zosúladenia národnej legislatívy s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 1082/2006 do augusta 2007, účastníci stretnutia Euroregióny spoločne III. odporúčajú:
2.1. rezortným ministerstvám:
Urýchliť určenie gestora prípravy legislatívy k EZÚS za Slovenskú republiku.
2.2. gestorovi:
V rámci prípravy legislatívy zorganizovať s gestormi susedných štátov stretnutie k vzájomnému
informovaniu o priebehu legislatívneho procesu v ich krajinách.
2.3. gestorovi:
Zaradiť do pripomienkovacieho procesu pripravovanej legislatívy vyššie územné celky, euroregionálne
združenia a regionálne rozvojové agentúry.
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2.4. euroregionálnym združeniam:
Sledovať proces prípravy legislatívy i s partnerom na druhej strane hranice a o priebehu sa rámci Fóra
euroregiónov Slovenska (FERS) informovať.
2.5. gestorovi/Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja SR:
Pripraviť po ukončení legislatívneho procesu informačný seminár o schválenej legislatíve k vytváraniu
EZÚS v Slovenskej republike a susedných krajinách – v Poľsku, Čechách, Rakúsku a Maďarsku pre
vyššie územné celky, euroregionálne združenia a regionálne rozvojové agentúry.

3. Účastníci stretnutia vyjadrujú presvedčenie, že na zlepšenie vzťahov medzi ERZ, VÚC a IS
RRA v programoch cezhraničnej spolupráce je potrebné:
3.1. V súlade s prípravou programových dokumentov pre programové obdobie 2007 – 2013 naďalej
realizovať podporu inštitucionálneho zabezpečenia euroregionálnych združení a regionálnych rozvojových
agentúr prostredníctvo MVRR SR.
3.2. Rozšíriť a hľadať nové formy trvalo udržateľnej podpory ERZ a RRA z pozície VÚC.
3.3. Prehĺbiť spoluprácu ERZ a RRA v súčinnosti so samosprávnymi krajmi v oblasti rozvoja slovenských
regiónov s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu.

Účastníci medzinárodného stretnutia „EUROREGIÓNY SPOLOČNE III.“ vyslovujú poďakovanie
Euroregiónu „Tatry“ – Združeniu Región „Tatry“ za zorganizovanie pracovného stretnutia euroregiónov vo
Vysokých Tatrách a veria, že rovnako prínosné pre profesionalizáciu a inštitucionálny rozvoj slovenských
euroregionálnych združení bude aj pracovné stretnutie EUROREGiÓNY SPOLOČNE IV. v roku 2007.
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