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"Euregia" (Euroregiony), jako informaèní prostøedky na principu "Informaèních kotouèù pro pøeshranièní spolupráci obcí, mìst a okresù" se v posledních létech rychle rozvíjejí. Hlavnì na území
vnìjší hranice Evropské unie vzniklo množství
nových Evropských regionù, èím se má zabezpeèit harmonizace pøeshranièního rozvoje.
Rakousko je taky zahrnuto - existuje nìkolik
"Euregií", které se v posledních létech zformovali nebo jsou právì pøipravují.
Rakouské východní "Euregia" - aktuální
stav
Euroregion Bavorský les/Èeský les je nejstarším
rakouským východním Euregiem. Již v roce 1994
bylo na rakouské stranì vytvoøeno sdružení
pozùstávající ze tøí sekcí. Dnes pozùstává Euregio
pøibližnì ze 109 obcí Mühlviertelu, 83 bavorských a 84 èeských obcí s poboèkami ve
Freistadtu (A), Klatovech (ÈR) a Freyungu (D).
Od roku 1996 se v oblasti Euregia uskuteènilo
62 velkých pøeshranièních projektù s celkovými
náklady pøibližnì 120 milionù šilinkù. Tematicky
jsou projekty Euregia rozdílné a rozprostírají se
od oblasti revitalizace schwarzenbergovských
splavù až po podporu interkulturní hotelové školy
nebo podpoøe vzhledu krajiny Bavorský les/Èeský
les.
Manažment Weinviertel pøipravuje od únoru
1998 Euroregion "Waldviertel - Støedné jižné
Èechy", který by mnìl být založen na jaøe v roku
2000. V souèasnosti je již zajištìné vèlenìní do
Evropské platformy "Pro Waldviertel" a rozšíøení
již existujícího pracovního prostøedí o pøeshranièní aspekty. Na èeské stranì se již jednalo se
zástupci regionálních rozvojových agentur, místními zastupitelstvími, hospodáøskými komorami a

zástupci obcí Jindøichùv Hradec, Jihlava,
Pelhøimov, Tábor a Èeské Budìjovice. Hranice
Euroregionu ještì nejsou pevnì stanoveny.
Pøeshranièní projekty INTERREG II v oblasti hospodáøství, napø. "Hranice pøesahující školení
rakousko-èeských odborných exportních pracovníkù",
"Hospodáøství sítì Waldviertel a Jižné
Èechy", "Pøeshranièní hospodáøský rozvoj",
"Pøeshranièní rozvoj rybnièního hospodáøství",
"Výmìny know how na téma tvorba politiky kvalifikace a pracovního trhu" a "Urèení cílù
manažmentu" existují již delší dobu.
Od roku 1997 se nepøetržitì pracuje na vytvoøení "Euregia" v oblasti Weinviertel, Západní
Slovensko a Jižná Morava. Od podzimu 1998
existuje servisní místo "Euregia", kterého úkolem
je být místem odpovìdným za informace a pøeshranièní projekty. Od zaèátku roku 1999 existuje
spolu s Fondem mikroprojektù "Euregia" vlastní
nástroj na nebyrokratickou podporu nových a
inovativních pøeshranièních impulsù. Tento fond
je k dispozici všem iniciativám a organizacím ve
Weinviertelu. Taktéž na Jižní Moravì existuje
Fond pro mikroprojekty, který podporuje pøeshranièní aktivity.
Realizovalo se již nìkolik spoleèných projektù
spolu s èeskými a slovenskými sousedy, napø.
"Jantarová cesta" nebo téma "Liechtensteinové".
Pro "Euregio" je ale rozhodující vybudování stabilní sítì regionálních partnerù. Na tento úèel zøízené kontaktní sítì v oblastech "region, hospodáøství, podnik", zemìdìlství", jakož i "životné
prostøedí a energie", které spájejí více než 80
organizací regionu.
V souèasnosti se pokoušíme o vytvoøení samostatného multifunkèního "Euregio centra". Zde by
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se mnìli uskuteèòovat podniky a semináøe, výstavy a odborné konference. Toto centrum kontaktù
mezi východem a západem by mnìlo být v
budoucím tìžiskovém programu dùležitou souèástí pro pøíhranièní oblast Dolního Rakouska.
Již v roce 1992 byla v Burgenlandu a Maïarsku
založena preshøanièní regionální rada. Na tomto
základì byl v øíjnu 1999 vytvoøen EUREGIO
Západ/Nyugat PANNONIA mezi spolkovým státem Burgenland a maïarskými župami Zala,
Györ-Moson-Sopron a Vas, jakož i mezi mìsty
Szombathely, Györ a Sopron. Celkovì bylo zøízeno osm pracovních skupin ke všem hospodáøsky a spoleèensky relevantním tématùm. Úlohou
pracovních skupin je sloužit v budoucnu jako
hovorci a zástupci pøi pøípravì a realizaci spoleèných programù a projektù EU. Úlohou "Euregia"
je realizace následujících hlavních projektù:
■ Vytvoøení konceptu rozvoje krajiny pro oblast
severní Burgenland/Györ-Moson-Sopron/hranièící regiony (Vídeò, Dolní Rakousko, Budapešt).
■ Vytvoøení konceptu rozvoje krajiny pro oblast
jižný Burgenland / Vas / Zala / hranièící regiony (východní Štajersko, Slovinsko, Budapešt).
■ Tvorba vyšší dopravní sítì s pøihlédnutím na
regionální hospodáøský vlyv a pøipojení na
vyšší evropské a mezinárodní sítì (cesty a
dráhy).
Na pohranièním území mezi Štajerskem a
Slovinskem pøebíhají intenzivní pøípravné práce
na vytvoøení "Euregio". Území "Euregia" by se
mìlo shodovat s územími Interreg III a územím
podpory PHARE CBC. Ohranièení území na slovinské stranì ještì není stanoveno. Vývoj v
Slovinsku se prodloužil kvùli schvalování nového
zákona o rozvoji regionu (èerven 1999). Z právního hlediska by mnìla tvoøit základ pro spolupráci privátnì právní smlouva o spolupráci mezi
sdružením EUREGIO Štajersko (již existuje) a
Slovinskem.
Proè EUREGIO?
Právì na východních hranicích Evropské unie je
potøeba pøekonávat mnoho bariér. Kromì jazyka
jsou to taky ještì stále trvající rozdíly v politických
systémech a struktuøe správ. Všechny tyto bariéry komplikují spolupráci. Nejvìtší pøekážkou je
ještì stále hranice existující v myšlení lidí, kterou
je nutné pomaly a s námahou odstraòovat.
Vzájemná dùvìra jako jeden z nejdùležitìjších
pøedpokladù pøeshranièní spolupráce vzniká jen
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velmi pomalu a je nevyhnutné upevnit ji
množstvím malých a nenápadných aktivit.
"Euregia" zastupují v tomto procesu dùležitou roli
tím, že plní nevyhnutné úkoly:
■ Euregia vytváøejí "duchovní" infrastrukturu nutnou pro pøeshranièní spolupráci. V první øadì
jsou lobbistami pro pøíhranièní oblast, kterou
vylepšují osvìtou a reklamou
■ "Euregia" pracují na principu informaèních
kotouèù také za hranicí. Informují o tom, co
sousedé myslí a co plánují, èím ulehèují koordinaci regionálního rozvoje v oblasti
■ Organizováním spoleèných akcí poskytují
"Euregia" možnost osobních støetání.
■ Poskytováním pomoci pøi pøekladech, kontaktech a know-how jsou "Euregia" schopné pøekonat poèáteèné tìžkosti pøeshranièních projektù. V spoleèných pracovních skupinách k
tématùm kultura, hospodáøství, zemìdìlství,
turistika nebo ochrana životního pøostredí se
pøipravují spoleèné iniciativy.
■ "Euregia" tvoøí minimální míru propojení pro
pøeshranièní struktury. Jejich struktury jsou
vypracovány natrvalo a mnìli by sloužit jako
záchranní kolo pøi ještì stále neuzavøeném
procesu dìlení administrativních kompetencí v
sousedních krajinách na východì.
V minulosti se zakládáním "Euregií" sledoval hlavnì jeden cíl - zvládnutí spoleèných programù
regionálního rozvoje harmonizací správních aktivit a zintenzivnìním vystupování navenek. Od
zaèátku 90. let se do popøedí dostal další motiv
pro slabì rozvinuté regiony: "Euregia" by mnìli
podporovat pøíhranièní oblasti z obou stran hranice pøi nabývání podpùrných prostøedkù
Evropské unie urèených pro pøeshranièní spolupráci, hlavnì z programù INTERREG a PHARE.
Institucionalizované struktury spolupráce umožòují
profesionálnìjší pøípravu a harmonizaci návrhù
projektù a mùžou i samy vystupovat jako nositelky projektù a zajistit jejich realizaci.
Rakouské východní Euregia, sí• s budoucností?
Komise Evropské unie pøiradila vybudování a
dalšímu rozvoji struktur pøeshranièní spolupráce
dùležitou pozici. "Euregia" jsou pøitom dùležité
jako spoleèné struktury manažmentu na realizacia
chod pøeshranièních programù INTERREG III a
PHARE-CBC.
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■ Každodenní práce spolupracovníkù "Euregia" je
obyèejnì složitá a vyznaèuje se všemi problémy spojenými s detailem. Napøíklad je složité
zharmonizovat jednotlivé podpùrné programy
(INTERREG a PHARE CBC). Taktéž koordinace
pracovních skupin "Euregia" vyžaduje mnoho
starostlivosti, ale pro vytváøení spoleèných projektù je nevyhnutná. Nedostatek hranièních
pøechodù a èasovì nároèné celní kontroly
zpùsobeny stavem na vnìjších hranicích
Evropské unie komplikují každodenní život
■ Èasto spolupracují sféry s rùznými kompetencemi. Proto je velmi dùležitá nepøestajná
výmìna zkušeností se strukturami organizací v
oblasti východních "Euregií
■ Lidé se mohou uèit od jiných - zajímavé projekty je možné uskuteènit všude

■ Spoleèný hlas všech východních "Euregií"
mùže dostát potøebu pøeshranièní spolupráce v
rámci Evropské unie rychleji do povìdomí.
"Spolu a ne sám", toto heslo proto platí i pro
"Euregia". Jen tak mohou úspìšnì realizovat své
úkoly - které stále narùstají a stávají se stále
komplexnìjšími. Sí• rakouských východních
"Euregií" by mohla poskytnout dobré služby interní organizaci "Euregia", pøi harmonizaci pracovních programù, anebo pøi informaci o možnostech a vyhlídkách v následující programové periodì Evropské unie 2000 až 2006.
První kongres rakouských východních "Euregií",
který se uskuteènil na podzim 99 v Poysdorfu z
podnìtu Úøadu vlády Dolního Rakouska ve spolupráci s Úøadem spolkového kanceláøe,
Manažmentem
Weinviertel
a
MECCA
Environmental Consulting, byl velice slibným
úvodním støetnutím.

Preh¾ad Rakúskych východných Euregio

Waldviertel
Jižné Èechy
Bavorský les
Èeský les

Weinviertel
Jižná Morava
Záhorie

Burgenland
Západni Maïarsko

Štajersko
Severovýchodní Slovinsko
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