Vážené kolegyne, kolegovia !
Po viacmesačných odkladoch kvôli KOVID obmedzeniam, dňa 17.9.2020 v Liptovskom Mikuláši počas konania
XXVI. Kongresu Združenia Euroregión Tatry podpísalo päť poľských hospodárskych komôr (Poľsko-Slovenská,
Krakovská, Sadecká, Novotarská a Tatranská) a tri slovenské obchodné komory (Slovensko-Poľská, Prešovská a
Žilinská) Iniciatívu o podporu medzinárodného subregiónu TATRY v procesoch Európskych štrukturálnych a
investičných fondov v rozpočtovom období 2021-2027. Následne bol tento dokument zaslaný na našej slovenskej
strane predsedovi vlády SR a dotknutým ministerstvám (obdobne na poľskej strane). Cieľom iniciatívy ôsmich
obchodných komôr z pohraničia Poľska a Slovenska je vytvoriť samostatný medzinárodný subregión TATRY so
spoločnou subregionálnou Radou partnerstva a jednotnou subregionálnou stratégiou ich ochrany a rozvoja v
kontexte životného prostredia, dopravnej infraštruktúry a cestovného ruchu.
Posledných 30 rokov sa ochrana a rozvoj našich spoločných slovensko-poľských TATIER realizuje nejednotne,
nekoordinovane a nekoncepčne, čo im škodí. Ak tento prístup nezmeníme, TATRY neochránime a ani
nezabezpečíme ich trvalo udržateľný rozvoj. Toto je možné len s pričinením vlád, dotknutých ministerstiev a
príslušných samosprávnych krajov na poľskej i slovenskej strane. Platná európska legislatíva (Kódex správania a
ďalšie predpisy) nabáda členské krajiny EÚ k vytváraniu medzinárodných subregiónov a integrovaných
subregionálnych investícií v procesoch čerpania FONDOV EÚ. S radosťou konštatujem, že poľská strana si túto
skutočnosť už osvojila - a to nielen deklaratívne, ale i konkrétnymi pracovnými krokmi na vládnej i regionálnej
úrovni. Na základe uvedených skutočností navrhujeme rozpracovávať medzinárodný, geograficky ucelený
subregión TATRY, ako pilotné územie so spoločnou ochranou a integrovaným udržateľným rozvojom v súlade s
Rámcovým dohovorom o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Karpatský dohovor,
https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/medzinarodne-dohovory/karpatsky-dohovor/).
Vážené kolegyne, kolegovia,
SPOK Vám ponúka počas rozbehu našej ambicióznej Iniciatívy svoju platformu pre prehľadnejšiu koordináciu
komunikácie ako na regionálnej tak i vládnej úrovni.
Som presvedčený, že tak ako Dunajská stratégia, Adriaticko-Iónska stratégia, Alpská stratégia a pod. priniesli svojim
aktívnym členom nemalý benefit, tak sme schopní spoločne úspešne postupovať ku Karpatskej stratégii i my.
Koniec-koncov stále sa môžeme inšpirovať u našich poľských kolegov, ktorí majú skúsenostný potenciál aj z ich
úspešného projektu Baltská stratégia.
Verím, že spolu to dokážeme !
Stanislav Kučírek
predseda SPOK

/--/Logo Molopoľského vojevodstva
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Vážený pán
Paweł Kukla
Predseda
Sondecka hospodárska komora

Vážený pán predseda,
Veľmi pekne ďakujem za informáciu o Vašej žiadosti o podporu pre medzinárodný subregión Tatry, ktorý
bol pripravený a podpísaný obchodnými komorami pôsobiacimi na pohraničí Poľska a Slovenska.
Vaša iniciatíva ma potešila, o to viac, že plne korešponduje s aktivitami Malopoľského vojvodstva pre cely
mikroregión Karpát.
Úsilia na schválenie Karpatskej stratégie trvajú už niekoľko rokov, lobbingové aktivity sú vedené na úrovni
vlád, národných parlamentov, regionálnych samospráv a miestnych komunít. Príkladom toho je schválenie
stanoviska vo veci makro regionálnej stratégie pre región Karpát Európskym výborom regiónov v decembri
2019, ktorého autorom bol Maršalek Podkarpatského vojvodstva Władysław Ortyl. Okrem toho, v novembri
2020 tri poľské regióny: Malopoľský, Podkarpatský a Sliezsko podpísali spoločnú Deklaráciu na podporu
aktivít pre vytvorenie stratégie pre oblasť Karpát.
Schválenie Makroregionálnej stratégie pre Karpaty a jej implementácia prispeje k realizácii cieľov sociálnej,
hospodárskej a územnej kohézie a taktiež tej, uvedenej vo Vami podpísanej iniciatíve.
Aktivity poľských a európskych regiónov v oblasti vytvorenia Karpatskej stratégie a ostatných iniciatív
súvisiacich s regiónom Karpát koordinuje Podkarpatské vojvodstvo prostredníctvom predsedajúceho
Medziregionálnej skupiny ,,Karpaty,, v Európskom výbore regiónov, pána Maršalka Władysława Ortyl.
V súvislosti s uvedeným, dovoľujem si odporučiť Vám, aby Vaša žiadosť bola odoslaná na sekretariát
skupiny ( adresa email: j.rog@podkarpackie.pl).
Malopoľsko je pripravené a otvorené na spoluprácu v oblasti Karpát. Keď sa spoja úsilia, môžeme
presvedčiť európske inštitúcie, že naša iniciatíva prinesie veľa výhod a posilní regióny, čo je veľmi dôležité
v dobe aktuálne prebiehajúcej krízy spojenej s pandémiou COVID 19.
Osobou poverenou kontaktom v tejto veci zo strany Maršalkovského úradu Malopoľského vojvodstva je
pani Paulina Surma, námestníčka riaditeľa Kancelárie Úradu, tel.12 61 60 950, email:
paulina.surman@umwm.malopolska.pl;
S úctou
/----/ podpis nečitateľný

ul.Basztowa 22, 31-156 Krakov
korešpondenčná adresa :ul.Raclawicka 56, 30-017 Krakov

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/longtermfutureCrossborderCooperation

TERMÍN ZASLANIA PRÍSPEVKOV: 14. MARCA 2021
Regióny na vnútorných hraniciach EÚ zahŕňajú 40 % územia EÚ, žije v nich 30 % jej obyvateľov (150 miliónov ľudí) a
cez hranice do nich dochádzajú takmer 2 milióny ľudí, z ktorých 1,3 milióna tvoria cezhraničných pracovníci[1]. Od
vytvorenia jednotného trhu v roku 1992 v pohraničných regiónoch vzniklo veľa nových príležitostí a tieto regióny prestali
byť perifériou a stali sa z nich miesta rastu.
Napriek tomu však naďalej existuje veľa prekážok. Občania žijúci v pohraničných regiónoch stále čelia ťažkostiam v
každodennom živote, či už ide o hľadanie zamestnania, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, každodenné dochádzanie do
práce alebo prekonávanie administratívnych problémov. Podobne aj podniky čelia prekážkam, ktoré brzdia ich rast a
obmedzujú ich potenciál.
Zo štúdie[2] z roku 2017 vyplýva, že pohraničné regióny by mohli byť v priemere o 8 % bohatšie, ak by sa odstránili všetky
súčasné prekážky a všetky by používali spoločný jazyk. Tento scenár je ťažké naplniť, ale ak by sa odstránilo čo len 20 %
existujúcich prekážok, pohraničné regióny by ešte stále dosiahli 2 % zvýšenie HDP. Vzhľadom na očakávanú zložitú
obnovu by pohraničné regióny mali veľký prospech z odstránenia týchto prekážok.
Na základe skúseností z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a mnohých skúseností, ktoré sme získali prostredníctvom
platformy VR na výmenu informácií o COVID-19, je potrebný nový impulz a dlhodobá vízia, aby sa zabezpečilo, že
pohraničné regióny nebudú čeliť ďalším prekážkam a stanú sa hnacou silou európskej solidarity a spolupráce.
Dôležité je, že cezhraničná spolupráca nie je len o zostávajúcich prekážkach. Táto politika EÚ sa týka príležitostí v spoločnej
Európe. Ide o uvoľnenie latentného potenciálu nášho kontinentu. Okrem toho ide predovšetkým o európsku demokraciu.
Počnúc priamymi voľbami a postupným posilňovaním postavenia Európskeho parlamentu, cez zavedenie a rozvoj
európskeho občianstva, až po vytvorenie a postupné posilňovanie postavenia Európskeho výboru regiónov si Európa zvolila
rozhodnú cestu k Európe občanov. Cezhraničný rozmer európskej demokracie je stále veľmi málo rozvinutý, ale ak chce
mať Európska únia skutočnú európsku demokraciu, musí sa tento rozmer ďalej zväčšovať.

VR preto v spolupráci s členmi Európskej cezhraničnej aliancie občanov začína verejné konzultácie o spoločnej vízii
dlhodobej budúcnosti cezhraničnej spolupráce v Európskej únii. Tie budú základom uznesenia VR, ktoré sa má prijať
na plenárnom zasadnutí v júli 2021.
Uznesenie bude obsahovať konkrétne návrhy týkajúce sa budúcnosti cezhraničnej spolupráce a bude oficiálnym príspevkom
VR a členov Európskej cezhraničnej aliancie občanov ku Konferencii o budúcnosti Európy.
[1] https://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/publications/communications/2017/boosting-growth-andcohesion-in-eu-border-regions
[2]Politecnico di Milano (2017): Vyčíslenie účinkov právnych a administratívnych prekážok v pohraničných regiónoch s
pozemnou hranicou.

STRETNUTIE PREDSEDU SPOK A PODPREDSEDU PRK SOPK S POĽSKÝM VICEPREMIÉROM J. GOWINOM
Dňa 16.07.2021 sa predstavitelia signatárov za slovenskú stranu (J.Hrobák, S. Kučírek) a poľskú stranu (P. Kukla)
zúčastnili spolu s poľskými partnermi v Grodku nad Dunajcem stretnutia s poľským vicepremiérom J. Gowinom.
Cieľom stretnutia bolo predstaviť rozpracovanosť jednotlivých krokov smerom
- na európsku úroveň (EUROCHAMBERS, hospodárske komory signatárskych krajín Karpatského dohovoru) ako i
- na vládnu uroveň za slovenskú stranu, respektíve poľskú stranu = spoločný oficiálny list predsedov hospodárskych
komôr Poľska a Slovenska na premiérov oboch krajín s cieľom určenia národných koordinátorov za Poľskú
republiku a Slovenskú republiku pre celý makroekonomický región pozdĺž slovensko-poľskej hranice (s pilotným
projektom KORUNA KARPÁT pre súčasný Karpatský dohovor - výhľadovo Karpatskú stratégiu).
Na poľskej strane sa problematikou zaoberá na vládnej urovni práve pán vicepremiér Gowin, na slovenskej zatiaľ
ešte musíme čakať na vyjadrenie stanoviska.
Logickým nástupným krokom je prizvanie k spolupráci českých partnerov: Moravsko-slezsky kraj a Zlínsky kraj.
Zároveň sme uvítali predloženie návrhu pánom Davidom Lasekom (z teamu pana Mareka Kuchcinskieho, bývaleho
marszalka Sejmu) o vytvorení spoločnej značky celého tohoto rozvíjajúceho sa procesu, a zobrali na vedomie, ze
tohtoročná "Krynica" sa neuskutoční (bývalé Economic Forum Krynica, tohoročne pripravované stretnutie práve ku
Karpatskému dohovoru) https://sadeczanin.info/gospodarka/polskie-radio-24-marszalek-malopolski-w-ogniukrytyki-chodzi-o-krynica-summit

STRETNUTIE KHK ZLÍNSKEHO KRAJE a KHK MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE S SOPK ŽILINA, SOPK PREŠOV A SPOK

Dňa 11.8.2021 sa uskutočnilo v Žiline stretnutie zástupcov KHK Zlínskeho kraje a KHK Moravskoslezského kraje s
predstaviteľmi SOPK Žilina a Prešov a SPOK. Hlavnou témou bolo informovať "z prvej ruky" (p. Hrobák, p. Kučírek)
o Iniciatíve hospodárskych komôr Poľska a Slovenska, pilotnom projekte Korona Karpát a postupnom pretváraní
makroregiónu pozdĺž PL/SK/CZ hranice v kontúrach Karpatského dohovoru (výhľadovo Karpatskej stratégie).
Účastníkmi boli:
Bohdana Lavrovičová, riaditeľka, Kontaktní centrum pro východní trhy, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Natálie Šitavancová, riaditeľka, Ladislav Kozák, projekty, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje
Stanislav Kučírek, predseda SPOK, Žilina
Ján Mišura, podpredseda SPOK
Jozef Hrobák, podpredseda PRK SOPK. Prešov
Branislav Čulák, riaditeľ ŽRK SOPK
Róbert Vydra, zahr. odd.
Závery:
- nadviazaná spolupráca, výmena a koordinácia informácií boli s veľkou vďakou prijaté
- k plánovanej účasti (p. Hrobák, p. Kučírek) na Ekonomickom fóre v Karpaczi (aktivita Karpatsky dohovor,
organizovaný bývalým marszalkom p. Kuchczynskim) sa pokúsia pridať k silnému zastúpeniu dotknutých poľských
komôr aj kolegovia z Moravy.

ZMOS: Rozvojom cezhraničného potenciálu pomáhame samosprávam,
podnikateľom aj obyvateľom
Snina - 9. augusta 2021 - Združenie miest a obcí Slovenska vníma mimoriadny potenciál nášho prihraničia, v ktorom
žije takmer 48 % obyvateľov. Práve preto považuje prácu na jeho rozvoji za pridanú hodnotu pre sociálnuekonomický rozvoj územia.

Od Ukrajiny k Poľsku
Združenie miest a obcí Slovenska postupne rozbieha projekt spolupráce pre samosprávy na Slovensku a Ukrajine.
Jeho cieľom je zvyšovanie povedomia o potenciáli slovensko-ukrajinskej územnej spolupráce a v záujme jej
súčasnej a budúcej podpory z národnej a európskej úrovne. Projekt tiež sleduje odovzdávanie skúseností s
reformnými a modernizačnými procesmi v miestnej územnej samospráve a v poskytovaní verejných služieb
podložených skúsenosťami z Nórska a tiež krajín V 4 v záujme podpory európskych štandardov a dobrej,
transparentnej a zodpovednej správy vecí verejných na Ukrajine. Už v septembri sa v rámci projektu uskutoční v
Košiciach spoločné podujatie v rámci tradičných DNI UKRAJINY.
K financiám a cestovnému ruchu
Združenie miest a obcí Slovenska mimoriadne citlivo vníma význam cezhraničnej spolupráce, nakoľko na Slovensku
máme 36 prihraničných okresov z celkového počtu 79, pričom až 48 % populácie žije v prihraničných oblastiach.
Práve preto má ZMOS záujem aktuálnymi aktivitami podporiť spoluprácu medzi miestnymi aktérmi v prihraničných
regiónoch Slovenska, Ukrajiny aj Poľska.
Z reprezentatívneho prieskumu ZMOS pritom vyplýva, že takmer polovica samospráv spolupracuje s mestami a
obcami v prihraničí. Presnejšie, je to 49,5 % miest a obcí. So samosprávami v Poľskej republike je intenzívna
spolupráca na úrovni 36,5 % samospráv a sporadická na úrovni 34,1 % prihraničných miest a obcí. S mestami a
obcami na Ukrajine spolupracuje 26 % samospráv, pričom intenzívna spolupráca je realitou pre 3,5 % samospráv,
sporadická pre 10,5 % a pravidelnú realizuje 12,3 % našich miest a obcí.
V oblasti kultúry a športu pravidelne kooperuje 52,7 % a sporadicky 33,5 % prihraničných miest a obcí. Návštevy
žiakov, športovcov a folklórnych súborov pravidelne zabezpečuje 50,8 % samospráv a sporadicky to robí 28,5 %
miest a obcí. Starostovia a primátori v prihraničných samosprávach konštatovali, že sa tiež orientujú na výmenu
skúseností. Presnejšie 36,9 % z nich sa venuje transferu know-how periodicky a 36,1 % sporadicky.

Aj na základe týchto informácií sa ZMOS začína orientovať na znásobenie potenciálu prihraničia tak, aby úžitok z
toho cítili samosprávy, podnikateľský sektor aj samotní obyvatelia.
Jasná predstava a konkrétne aktivity
Združenie miest a obcí Slovenska aktuálne spolupracuje s partnermi v Poľsku na projekte „Silné aglomerácie – Silné
Karpaty“, v ktorom sa okrem iného orientujeme na analýzu potenciálu značky rzesowskej a prešovskej aglomerácie
a tiež vytvorenie multimediálneho sprievodcu s mobilnou aplikáciou. ZMOS pritom pracuje na analýze cestovného
ruchu, ktorej poznatky, závery a odporúčania budú využité v rámci transferu know-how. Zároveň máme snahu
spájať pre koordinovaný rozvoj cezhraničného územia samosprávy na Slovensku a v Poľsku, pričom záujem o túto
snahu bol vyjadrený regionálnymi združeniami miest a obcí pozdĺž spoločného prihraničia.
Primátorka Sniny Daniela Galandová v tejto súvislosti konštatuje: „Snina má strategickú cezhraničnú polohu.
Vieme, že cestovný ruch je pre náš región ekonomickou výhodou, a to, že máme síce ďaleko k hlavnému mestu, ale
blízko k samosprávam v Poľsku a Ukrajine nám dáva nové príležitosti rozvoja. Aj preto sa orientujeme na projekty
cezhraničnej spolupráce a podporujeme aktivity v oblasti cestného ruchu.“
Za pravdu jej dáva Dawid Lasek, podpredseda a generálny sekretár Euroregiónu Karpaty so sídlom v poľskom
Rzesowe, ktorý je zároveň predseda rady expertov cestovného ruchu poľskej vlády. „Sme odkázaní od spolupráce.
Spája nás túžba rozvíjať cezhraničný potenciál a tak v novom eurofondovom období, ako aj v cestovnom ruchu
vidíme príležitosť na koordinovaný rozvoj územia. Práve preto máme jasnú predstavu o spolupráci so Združením
miest a obcí Slovenska a samosprávami, ktoré vnímajú prihraničie ako obrovský rozvojový potenciál. Už teraz
môžeme povedať, že spoločne chceme na Slovensku vytvoriť centrálu pre Karpatskú platformu trvalo udržateľného
turizmu Karpatského dohovoru a rozvoj cezhraničných funkčných území.“
Prvý podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska a starosta obce Košeca Radomír Brtáň v tejto súvislosti
konštatuje: „Geografická blízkosť, minimálna jazyková bariéra, doterajšie skúsenosti a spoločná túžba rozvoja a
prosperity sú silnou stránkou nášho prihraničia na ktorom musíme začať formovať aktivity, ktoré budú sprevádzané
sociálno-ekonomickým prínosom a využitím potenciálu cestovného ruchu. Som veľmi rád, že ZMOS môže byť
pritom.“
Daniela Galandová, primátorka mesta Snina k cezhraničnému potenciálu sa vo videu vyjadrila k jeho prínosu TU
Radomír Brtáň, prvý podpredseda ZMOS a starosta obce Košeca sa k cezhraničnému potenciálu vo videu
vyjadril TU
Dawid Lasek, podpredseda a generálny sekretár Euroregiónu Karpaty sa k cezhraničnému potenciálu vyjadril TU

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS

LINK NA KARPATSKÝ DOHOVOR S NÁSLEDNÝMI ZÁKLADNÝMI PROTOKOLMI, KTORÉ SA UŽ APLIKUJÚ:
https://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-krajinu/karpatsky-dohovor-a-dohovor-o-biodiverzite/

DOKUMENT SO STANOVISKOM VÝBORU REGIÓNOV KU KARPATSKEJ STRATÉGII/DOHOVORU:
137. plenárne zasadnutie 4. a 5. decembra 2019 NÁVRH STANOVISKA Makroregionálna stratégia pre Karpaty
Spravodajca: Władysław ORTYL (PL/EKR) maršálek Podkarpatského vojvodstva
Termín podávania pozmeňovacích návrhov: 19. novembra 2019, 15.00 hod. (bruselského času) prostredníctvom
on-line nástroja na predkladanie pozmeňovacích návrhov (dostupného na portáli členov:
https://memportal.cor.europa.eu/) Požadovaný počet podpisov: 32 COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 2/9
Referenčný dokument – COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 3/9 Návrh stanoviska Európskeho výboru regiónov –
Makroregionálna stratégia pre Karpaty I. POLITICKÉ ODPORÚČANIA EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV Úloha
makroregionálnych stratégií v úsilí o zabezpečenie súdržnosti EÚ 1. pripomína, že v ustanoveniach európskych
zmlúv1 sa vyžaduje, aby Európska únia rozvíjala a uskutočňovala činnosti vedúce k posilneniu hospodárskej,
sociálnej a územnej súdržnosti. 2. Zastáva názor, že makroregionálne stratégie pomáhajú čeliť výzvam, ktoré sú
spoločné pre konkrétne oblasti vymedzené v širokom cezhraničnom geografickom kontexte. Spoločným využívaním
potenciálu cezhraničných oblastí tieto stratégie významnou mierou pomáhajú zabezpečiť územnú súdržnosť medzi
krajinami a regiónmi2 . Konštatuje, že vytváranie makroregionálnych stratégií odzrkadľuje prirodzený vývoj EÚ,
keďže predstavuje ďalšiu etapu užšej spolupráce krajín, regiónov a miestnych spoločenstiev bez ohľadu na hranice.
3. Zdôrazňuje, že makroregionálne stratégie predstavujú nástroj viacúrovňového riadenia, keďže spájajú činnosti
subjektov zastupujúcich európsku, národnú, regionálnu aj miestnu úroveň zamerané na vybrané ciele. Okrem toho
zlepšujú doplnkovosť rôznych politických stratégií a programov, ktoré sa vymedzujú a realizujú na rôznych
úrovniach verejnej správy. Takéto spojenie spoločne vymedzených možností a koordinácia opatrení na odstránenie
rozvojových prekážok predstavujú významnú pridanú hodnotu na európskej úrovni. 4. Uznáva, že makroregionálne
stratégie zohrávajú dôležitú úlohu v úsilí o prehĺbenie integrácie EÚ prostredníctvom stimulovania rozvojových
procesov na regionálnej a miestnej úrovni. Napomáha tomu výmena skúseností a šírenie účinných riešení, ktoré sa
v krajinách a regiónoch príslušnej stratégie osvedčili. Prirodzene tak vznikajú predpoklady na posilnenie európskej
solidarity a zodpovednosti za rozvoj celého makroregiónu. Tento prístup umožňuje prekonať parciálne videnie a
vnímať veci v širšom kontexte celého makroregiónu. Makroregionálne stratégie zároveň podnecujú iniciatívy
miestnych a regionálnych spoločenstiev umožňujúce priblížiť európske myšlienky občanom. 5. Uznáva, že
regionálne a miestne orgány verejnej správy zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore demokracie, decentralizácie a
miestnej a regionálnej samosprávy, a konštatuje, že sa aktívne zapájajú do existujúcich makroregionálnych stratégií
a do vytvárania nových. Stratégie sú nástrojom územnej spolupráce zdola nahor a sú založené zapojení
regionálnych a miestnych subjektov a občianskej spoločnosti. Realizáciou spoločných opatrení na dosiahnutie
cieľov makroregionálnych stratégií vzniká platforma spolupráce, ktorá propaguje európsky systém hodnôt,
posilnenie zásad demokracie a zvýšenie noriem v oblasti riadenia regionálneho rozvoja vrátane rozvíjania modelu
viacúrovňového riadenia. 1 Medzi inými v Hlave XVIII Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). 2 Podobne ako
ďalšie nástroje, napríklad európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS), programy Interreg alebo programy
nástroja európskeho susedstva. COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 4/9 Karpaty ako špecifický európsky
makroregión 6. Zdôrazňuje, že Karpaty majú rozlohu 190 tisíc km2 a sú po Alpách druhou najväčšou horskou
oblasťou na európskom kontinente, v ktorej žije okolo 68 miliónov ľudí. Karpaty predstavujú homogénne horské
pásmo s osobitnými výzvami a možnosťami rozvoja vzhľadom na geografické podmienky. 7. Podčiarkuje, že Karpaty
ponúkajú jedinečné zdroje, ako je prírodné bohatstvo, unikátne multikultúrne dedičstvo, ľudské zdroje a spoločná
identita horských spoločenstiev. Vďaka tomuto všetkému sa núka veľká príležitosť na spoluprácu v záujme
dynamickejšieho, trvalého a udržateľného sociálneho a hospodárskeho rozvoja tejto oblasti. 8. Zdôrazňuje, že
Karpaty sú mimoriadne dôležitou oblasťou vzhľadom na vysoký stupeň biodiverzity a mieru zachovania prírodného
prostredia, ktoré je v Európe jedinečné. Je to pokladnica európskeho dedičstva, ktorú treba ochrániť pre budúce
pokolenia, to znamená, že je nevyhnutné nájsť primerané spôsoby hospodárskeho rozvoja, ktoré umožnia toto
dedičstvo zachovať a chrániť. Preto je potrebné koordinovať opatrenia, ktoré v tejto súvislosti vyvíjajú subjekty na
všetkých úrovniach verejnej správy, pričom treba prihliadať na cezhraničný charakter problematiky životného
prostredia. 9. Uznáva potenciál po stáročia trvajúceho susedstva karpatských regiónov a bohatej kultúry horských
regiónov, ktorý je výsledkom stretnutia vplyvov Východu a Západu, spoločných dejín, ako aj pastierskych tradícií. V

súčasnosti realizované iniciatívy v oblasti zachovania a popularizácie spoločného kultúrneho dedičstva3 svedčia o
veľkom potenciáli, ktorý spája miestne spoločenstvá. Je veľmi dôležité rešpektovať práva etnických menšín v
karpatskom regióne a zachovať ich kultúrne dedičstvo. 10. Konštatuje, že veľkú časť karpatského makroregiónu
tvoria najchudobnejšie regióny členských štátov, pričom HDP na obyvateľa vo väčšine z nich neprekračuje 50 %
priemeru EÚ. Ich rozvojové kapacity sú obmedzené vzhľadom na ich veľkú vzdialenosť od európskych stredísk
rozvoja, slabo rozvinuté komunikačné spojenia v dôsledku podmienok horského terénu a historicky zdedené
hranice. Ďalším faktorom je aj chýbajúca infraštruktúra, čo je dôsledok dlhodobého nedostatočného investovania a
transformačných procesov v hospodárstve, ale aj výsledok zanedbávania rozvojového potenciálu. 11. Uznáva, že
treba informovať o osobitných potrebách karpatských horských regiónov a využiť špecifický vnútorný potenciál
tohto makroregiónu. Partnerská spolupráca medzi karpatskými krajinami a regiónmi umožní lepšie prispôsobiť
opatrenia konkrétnej situácii a rozvojovým potrebám vyplývajúcim zo sociálnych, historických, infraštruktúrnych a
geopolitických podmienok. 3 Príkladmi môžu byť projekty realizované v rámci súčasných programov európskej
územnej spolupráce vrátane projektov, ktoré uskutočňujú miestne samosprávy a MVO. COR-2019-03425-00-00PAC-TRA (EN) 5/9 12. Domnieva sa, že keby Európska komisia stanovila problematiku Karpát za hlavnú tému
strategického dokumentu, upozornilo by sa tým na problémy tejto oblasti a umožnilo by to využiť v súčasnosti
driemajúci jedinečný potenciál celého makroregiónu vďaka zameraniu opatrení na jeho najdôležitejšie horizontálne
problémy a výzvy. 13. Zdôrazňuje, že Karpaty sú mimoriadne dôležitou geopolitickou oblasťou, v ktorej sa prelínajú
strategické politické a hospodárske záujmy západnej a východnej Európy. Po rozšírení EÚ v roku 2004 sa význam
tejto oblasti ešte zvýšil, keďže sa stala východnou hranicou celej EÚ. 14. Upozorňuje, že v karpatskom
makroregióne sa nachádzajú nielen členské štáty EÚ, ale aj Moldavsko, Srbsko a Ukrajina, čo umožňuje nielen zvýšiť
integráciu medzi štátmi EÚ, ale tiež vplývať na susedné krajiny prostredníctvom ich zapojenia do posilnenej
spolupráce. Základy makroregionálnej stratégie pre Karpaty 15. Zaznamenal viaceré iniciatívy na vytvorenie
makroregionálnej stratégie pre Karpaty (karpatskej stratégie)4 , ktoré sa rozbehli na rôznych úrovniach a vo
viacerých sférach a ktoré viedli k prijatiu vyhlásení podporujúcich myšlienku vytvorenia takejto stratégie5 . Treba
zdôrazniť, že tieto iniciatívy vznikajú na úrovni vlád, národných parlamentov, ako aj na úrovni regionálnych a
miestnych samospráv a miestnych spoločenstiev. 16. S uspokojením konštatuje, že všetky dokumenty boli prijaté
po konzultácii s jednotlivými zainteresovanými stranami budúcej stratégie a s prihliadnutím na jej nadnárodný a
medziregionálny i miestny charakter. Svedčí to o doplnkovosti prijímaných opatrení, ktorá môže byť v budúcnosti
predpokladom úspechu makroregionálnej stratégie pre Karpaty. 17. Oceňuje opatrenia realizované v záujme
vykonávania Rámcového dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát z roku 2003 (Karpatský dohovor),
ktorý je viacstrannou medzinárodnou dohodou na podporu rozvoja karpatského regiónu spočívajúcou na
zmluvných zásadách medzinárodného práva. Zmluvné strany dohovoru sú povinné spolupracovať a zavádzať
komplexnú politiku v oblasti ochrany a udržateľného rozvoja karpatského regiónu, okrem iného zohľadnením cieľov
a ustanovení dohovoru vo svojich odvetvových politikách (týkajúcich sa napríklad územného plánovania,
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, dopravy a cestovného ruchu), lepšou koordináciou týchto politík a
uplatňovaním princípu integrovanej starostlivosti o pôdny fond. 18. Konštatuje, že Karpatský dohovor je
viacsektorový mechanizmus riadenia pre oblasť Karpát, ktorý umožňuje integráciu rôznych odvetví a širokú účasť
zainteresovaných strán z rôznych úrovní a sfér (celoštátnej, regionálnej, mimovládnej atď.). Normy vypracované 4
O problematike karpatskej stratégie sa diskutuje na medzinárodných konferenciách Európa Karpát organizovaných
od roku 2011. V rámci hospodárskeho fóra v Krynici sa organizujú diskusie panelu zameraného na karpatskú
stratégiu, na ktorých sa zúčastňujú aj medzinárodní partneri zastupujúci parlamenty, vlády a regióny. Ako príklady
iniciatív samospráv možno uviesť organizovanie Medzinárodného karpatského fóra spolupráce, Karpatských dní
dobrých susedských vzťahov, ako aj početné konferencie a stretnutia. 5 V septembri 2018 predstavitelia vlád
Maďarska, Slovenska, Ukrajiny a Poľska podpísali Karpatskú deklaráciu (Declaration of Intent to Create the EU
Macro-Regional Strategy for the Carpathian Region – Deklarácia o vzniku Stratégie EÚ pre karpatský región). COR2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 6/9 pre viacúrovňovú spoluprácu, ktorých výsledkom je päť tematických
protokolov ku Karpatskému dohovoru6 , sa môžu použiť ako dôležitý prvok ďalšej spolupráce7 . 19. Oceňuje
skúsenosti a výsledky Karpatského euroregiónu, ktorý vznikol v roku 1993 ako sociálno-politická iniciatíva s
podporou vlád karpatských štátov a ktorý je najstaršou organizáciou podporujúcou sociálno-ekonomický rozvoj
tejto oblasti. Viac ako 26 rokov skúseností vyformovalo medziodvetvovú, medzinárodnú a špecializovanú štruktúru
spolupráce, ktorá zahŕňa vyše tisíc aktérov. 20. Pripomína, že vo februári 2016 bola v Európskom výbore regiónov
zriadená medziregionálna skupina Karpaty, do ktorej činnosti sa zapojili zástupcovia regionálnych a miestnych
samospráv z krajín, ktoré majú záujem o vytvorenie makroregionálnej stratégie pre karpatský región. 21. Pripomína
svoje stanovisko Makroregionálne stratégie, ako napr. stratégia pre podunajskú oblasť: rámec na podporu
nadnárodných klastrov8 , v ktorom sa zasadzoval za vytvorenie karpatskej stratégie a vyjadril presvedčenie, že
vytvorenie makroregionálnej stratégie pre karpatský región výborne doplní doterajšie iniciatívy, ako je Karpatský

dohovor alebo Karpatský euroregión, a zároveň umožní využiť existujúci potenciál spolupráce orgánov verejnej
správy na všetkých úrovniach. 22. Zdôrazňuje, že hlavným cieľom karpatskej stratégie by bolo zachovať vysokú
prírodnú hodnotu karpatského makroregiónu a zvýšiť jeho konkurencieschopnosť a príťažlivosť prostredníctvom
jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva, vnútorného potenciálu udržateľného rozvoja a vytvorenia
konkurenčnej výhody. Tým by sa zvýšila aj životná úroveň a kvalita života obyvateľov karpatského regiónu a
súčasne by sa zachovali jedinečné ekologické hodnoty Karpát. 23. Domnieva sa, že by sa mal naliehavo riešiť
problém vyľudňovania a starnutia spoločenstiev karpatského regiónu. Jedným z kľúčových bodov spolupráce v
rámci karpatskej makroregionálnej stratégie by preto mal byť rozvoj základných sociálnych služieb v tejto oblasti, a
to najmä služieb spojených s prístupom k vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a so sociálnym začlenením. 24.
Domnieva sa, že opatrenia navrhnuté v stratégii by sa mali zameriavať na posilnenie udržateľnej a hospodárskej
spolupráce v strategických odvetviach makroregiónu, ako je čistý priemysel, udržateľný cestovný ruch a
agropotravinárske odvetvie, a to prostredníctvom rozvoja karpatských klastrov a makroregionálneho inovačného
ekosystému. Navrhnuté opatrenia by sa mali sústrediť na efektívne využívanie miestnych zdrojov, a to aj
prostredníctvom certifikácie 6 Protokol o zachovaní a trvalo udržateľnom využívaní biologickej a krajinnej diverzity
– 2008, Bukurešť; Protokol o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu – 2011, Bratislava; Protokol o trvalo
udržateľnom obhospodarovaní lesov – 2011, Bratislava; Protokol o trvalo udržateľnej doprave – 2015, Mikulov; a
Protokol o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka – 2017, Lillafüred. 7 Spolupráca v rámci
Karpatského dohovoru, ktorého signatármi je sedem karpatských štátov (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko,
Srbsko, Slovensko a Ukrajina), je dôležitým prvkom európskej integrácie, keďže okrem členských štátov EÚ zahŕňa
aj dvoch priamych susedov Únie: Srbskú republiku a Ukrajinu. 8 Stanovisko VR 6422/2018 Makroregionálne
stratégie, ako napr. stratégia pre podunajskú oblasť: rámec na podporu nadnárodných klastrov, spravodajca: Dainis
Turlais (LV/ALDE). COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 7/9 a zavedenia spoločného označovania karpatských
produktov, a na využívanie spoločného potenciálu karpatských štátov a regiónov, a mali by zabezpečiť, aby sa
oblasti s menej priaznivými sociálnymi a hospodárskymi podmienkami viac podieľali na rozvoji v záujme zlepšenia
konkurencieschopnosti celého makroregiónu. 25. Zdôrazňuje, že environmentálne hodnoty Karpát sú
neoddeliteľnou súčasťou rozvoja makroregiónu. Zlepšenie makroregionálnej spolupráce s cieľom chrániť a
zachovať prírodné prostredie, riadenie prírodných rizík, zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa jej a
prepojenie s riadením reprodukčného materiálu prostredníctvom udržateľného obhospodarovania lesov a
osvetová činnosť na zvýšenie informovanosti o ochrane životného prostredia pomôžu zlepšiť kvalitu životného
prostredia v regióne. Koordinácia opatrení v celej oblasti Karpát umožní dosiahnuť úspory z rozsahu. 26. Domnieva
sa, že celé Karpaty musia zohrávať aktívnu úlohu a významne prispievať k politike Európskej únie v oblasti zmeny
klímy so spoločným cieľom plniť záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody. V tejto súvislosti zdôrazňuje, že je
nevyhnutné zachovať karpatské lesy, pretože zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní emisií CO2 a tiež
vzhľadom na ich význam z hľadiska zadržiavania vody, ochrany pôdy a zachovania biodiverzity. 27. Domnieva sa, že
iniciatívy na posilnenie konkurencieschopnosti a inovácie v regióne musia byť spojené so zlepšením jeho
dostupnosti. Opatrenia v iných oblastiach nie je možné realizovať bez udržateľnej dopravy a digitálnej a sociálnej
infraštruktúry. Spoločné opatrenia v tejto súvislosti pomôžu otvoriť karpatskú oblasť a zároveň posilniť jej vnútornú
súdržnosť vrátane posilnenia cezhraničných spojení. 28. Zdôrazňuje, že dôležitým prvkom komplexného rozvoja
karpatskej oblasti je územné plánovanie a spolupráca v regióne. Kvalita spolupráce, a teda aj vyhliadky na rozvoj
makroregiónu, v rozhodujúcej miere závisia od dobrej práce inštitúcií vrátane miestnych samospráv. V stratégii by
mala byť uvedená osobitná zmienka o špecifikách karpatskej štruktúry osídlenia (t. j. veľký počet malých obcí v
údoliach), ale aj tradičných pastierskych spoločenstiev žijúcich vo vyšších nadmorských výškach, ktoré oslabili
sociálno-hospodárske zmeny v uplynulých desaťročiach. Je dôležité rozvíjať vzťahy medzi horskými funkčnými
oblasťami Karpát a oblasťami, ktoré ich obklopujú, a posilňovať mestské centrá. 29. V nadväznosti na svoje
predchádzajúce stanovisko9 sa domnieva, že makroregionálna stratégia pre karpatský región umožní doplniť
opatrenia realizované v rámci stratégie pre podunajskú oblasť, keďže bude prihliadať na špecifiká horskej oblasti
Karpát. Upozorňuje, že stratégia pre podunajskú oblasť (EUSDR z roku 2010) je v súčasnosti najväčšou
makroregionálnou stratégiou EÚ z hľadiska rozlohy danej oblasti, pričom na časť jej územia sa vzťahuje stratégia
pre alpský región (EUSALP z roku 2016), ako aj stratégia pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR z roku
2014), čo nemá žiadne negatívne dôsledky. Je presvedčený, že tak to bude aj v prípade karpatskej stratégie. 9
Stanovisko VR 6422/2018. COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 8/9 30. Pripomína a potvrdzuje, ako to už veľakrát
vyjadril vo svojich stanoviskách10, svoju podporu iniciatíve vypracovať makroregionálnu stratégiu pre oblasť
Karpát. Považuje ju za dobre rozvinutú iniciatívu, na ktorej sa podieľajú všetky úrovne verejnej správy – európska,
štátna, regionálna aj miestna. 31. Pripomína výzvu Rady, že makroregionálnym stratégiám by sa mal dať nový
politický impulz, a jej pripravenosť analyzovať iniciatívy vedúce k vytvoreniu nových stratégií11 . 32. Vyzýva
Európsku komisiu, aby podporila iniciatívu vytvoriť makroregionálnu stratégiu pre karpatský región ako ďalšiu

makroregionálnu stratégiu a druhú stratégiu zameranú na európsku oblasť horského charakteru. 33. Domnieva sa,
že makroregionálna stratégia je nástroj, ktorý umožní efektívnejšie využívať dostupné finančné prostriedky v rámci
cieľa Európska územná spolupráca (EÚS) prostredníctvom vytvorenia stabilného systému spolufinancovania a
zavádzania opatrení na podporu regiónov v karpatských krajinách. Zároveň sa tým zlepší aj ich prístup k európskym
zdrojom financovania12 . 34. Uznáva pozitívny prínos Karpatského dohovoru, význam jeho cieľov a ich súlad s
prioritami Únie a vyzýva Európsku komisiu, aby prijala opatrenia, ktoré umožnia EÚ pristúpiť k dohovoru ako
zmluvná strana. Pripomína, že Únia je už zmluvnou stranou Alpského dohovoru. V Bruseli 10 Okrem iného v
stanoviskách Makroregionálne stratégie, ako napr. stratégia pre podunajskú oblasť: rámec na podporu
nadnárodných klastrov, VR 6422/2018; Vykonávanie makroregionálnych stratégií, VR 2554/2017; a v stanovisku o
budúcnosti politiky súdržnosti (2017/C 306/03). 11 COM(2019) 21 final – doc. 5927/19 + ADD 1. 12 So zreteľom na
závery Európskej rady a stanoviská Európskeho výboru regiónov z vlastnej iniciatívy vrátane stanoviska
2017/C/306/03, v ktorom VR žiada, aby sa v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov vychádzalo z
prístupu zameraného na konkrétne oblasti, a upozorňuje, že politiky a intervencie EÚ by sa mali zameriavať na
problémy konkrétnych území, v prípade ktorých štrukturálna sociálno-ekonomická situácia odôvodňuje podľa ZFEÚ
prijatie osobitných opatrení. COR-2019-03425-00-00-PAC-TRA (EN) 9/9 II. POSTUP Názov Makroregionálna
stratégia pre Karpaty Referenčný dokument – Právny základ článok 307 ZFEÚ Postup podľa RP článok 41 písm. b)
bod ii) rokovacieho poriadku VR Dátum žiadosti Rady/EP/Komisie – Dátum rozhodnutia predsedu/predsedníctva
25. júna 2019 (rozhodnutie predsedníctva) Príslušná komisia komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ
Spravodajca Wladyslaw ORTYL (PL/EKR), maršálek Podkarpatského vojvodstva Analytická poznámka 19. júla 2019
Prerokovanie v komisii – Dátum schválenia v komisii 23. októbra 2019 Výsledok hlasovania v komisii (prijaté
väčšinou hlasov/jednomyseľne) prijaté jednomyseľne Dátum schválenia na plenárnom zasadnutí naplánované na 4.
– 5. decembra 2019 Predchádzajúce stanoviská výboru stanovisko 6422/2018 Makroregionálne stratégie, ako napr.
stanovisko 2554/2017 Vykonávanie makroregionálnych stratégií, spravodajca: Raff
stanovisko 23/2014 Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora, spravodajca: Gian Mario Spacca
Van Staa (AT/EĽ
/2011 Stratégia pre podunajskú oblasť, spravodajca:
Wolfgang Reinhart (DE/EĽS)

IMPLEMENTAČNÝ VÝBOR 2021
12th Meeting of the Carpathian Convention Implementation Committee
Date: 18-19 November 2021
Place: Krakow, Poland
DRAFT AGENDA
DAY 1
09:00 – 10:00
Preparatory meeting for the Focal Points and their alternates
Session I 10:00 – 11:30
1.
Opening of the meeting by the Secretariat
2.
Welcome remarks by the Polish Presidency
3.
Adoption of the agenda
4.
Report on status of ratification of the Protocols to the Carpathian Convention and the Article 12bis by the
Depositary
5.
Updates from the Science for the Carpathians: Recommendations from the 5th Forum Carpaticum
6.
Implementation of the Carpathian Convention: Progress Report – presentation of and discussion about
ongoing and planned activities:
6.1 General presentation on progress of work since COP6 by the Secretariat
Coffee break 11:30 – 11:45

Session II 11:45 – 13:00
Implementation of the Carpathian Convention: Progress Report – presentation of and discussion about ongoing
and planned activities (continuation):
6.2 Report by the WG Biodiversity Chair
·
Report by the CNPA Steering Committee Chair and a presentation of the
·
Report by the CWI Coordinator

Centralparks project

Lunch break 13:00 – 14:00
Session II 14:00 – 16:00
Implementation of the Carpathian Convention: Progress Report – presentation of and discussion about ongoing
and planned activities (continuation):
6.3 Report by the WG Tourism Chair
6.4 Report by the WG Climate Change Chair
6.5 Review of and discussion on the Road Map towards the accession of the European Union to the Carpathian
Convention
6.6 Presentation of the project “Strengthening the ESD network in the Carpathian Convention via science-policypractice interface” and discussion on project implementation
7.
Presentation of the Carpathian Convention website
8.
Updates on location and date of the CC COP7
IN PARARELL TO THE CCIC SESSION III
CNPA Steering Committee Meeting 14:00 – 16:00 (closed meeting for CNPA SC Members) - 2h session with the
aim to discuss and agree on the recommendations elaborated during the 3rd CNPA Conference in Visegrad,
September 2021)
Coffee break 16:00 - 16:30
Joint Session of the Carpathian Convention and the Centrum GRID/Warsaw 16:30 – 18:30
Review of Carpathian projects and initiatives dedicated to the enhancement of biodiversity, ecological connectivity,
traditional land use, spatial management and sustainable local development.
Networking and discussion: seeking synergies and potential for further application, replication and transfer of
results and outputs, developed solutions, and best practices – in the trans-national context of the whole
Carpathians, thus contributing to the effective implementation of the Carpathian Convention.
19:30 - Dinner
DAY 2
Workshop on strengthening networks within the Carpathian Convention - 9:00 – 11:00
The workshop will begin with a presentation of findings from existing Convention networks (CNPA, S4C, CWI), their
successes and challenges. The presentation will be followed by a moderated discussion and inputs from the CCIC
about how the networks under the umbrella of the Carpathian Convention can be strengthened and better
connected to the Convention, as well as identify lessons learned for the Carpathian ESD Network. The workshop is
supported by the project “Strengthening the ESD network in the Carpathian Convention via science-policy-practice
interface”.
Coffee break 11:00 – 11:15
Session IV 11:15 – 12:30
9.
10.
11.
12.
13.

Updates on the process of the Carpathian Strategy development
Updates on location and date of the CC COP7
Other matters
Conclusions
Closure of the 12th CCIC meeting

