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MEMORANDUM
Mi alakítjuk a jövőt
„Európa Régió leszünk“ – határozták meg közös feladatukat az aláírók, akik a négy
országot, Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Ausztriát érintő régiót
képviselték a Kittsee Kastélyban 2003 őszén megtartott konferencián, és ebből a
célból életre hívták a CENTROPE – Közép-Európa Régió – kezdeményezést.
Egy évvel az Unió bővítése után a 2005 áprilisában St. Pöltenben tartott konferencián
felállították a CENTROPE közbenső mérlegét. Az együttműködésben elért haladást az
„Együtt nőve növünk össze“ kijelentéssel fejezték ki.
2006 márciusában, két és fél éves munkát követően a Bécsi Konferencián már
rendelkezésre áll a CENTROPE összes eredménye. „Mi alakítjuk a jövőt“, ez a
CENTROPE kezdeményezéshez tartozó partnerrégiók és partnervárosok valamennyi
politikai és szakmai felelőse részvételével folytatott lelkes és kitartó együttműködés
összegzése és különleges sikere.
A szóban forgó „CENTROPE 2015 jövőkép“ segítségével sikerült megteremteni a
közös fejlesztési perspektívák és a fejlesztési agenda alapjait a partneri kapcsolatokon
belül a négy ország alkotta régió többnyelvűsége, továbbá a közigazgatás és a
források tekintetében fennálló valamennyi különbség ellenére.
A „CENTROPE 2015 jövőkép“ adja meg az első válaszokat arra a kérdésre, amelyet a
Közép-Európa Régió összenövése és dinamikus fejlődése érdekében közösen meg
kell oldani. Döntő jelentőségű, hogy a partnerek közös nevezőre jutottak abban,
milyen témákkal és milyen kitűzött feladatokkal kell intenzíven foglalkozni a közeli
jövőben, és ennek érdekében hogyan kell határokon átnyúlóan alakítani a jövőbeni
együttműködést.
Az aláírók megállapodnak, hogy a CENTROPE felépítésének második szakaszában,
a 2006. és 2007. évben a Közép-Európa Régióban az együttműködést az alábbi
kiválasztott témakörökben mélyítik el és építik ki, valamint közösen létrehoznak egy
erre alkalmas decentralizált, határokon átívelő kooperációs menedzsmentet.
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Az aláírók a Közép-Európa Régió jövőbeni fejlődésével kapcsolatos fő kihívásokat
négy központi témakörben látják, amelyekben a CENTROPE konkrét stratégiákkal és
kulcsprojektekkel kooperatívan és aktívan kíván részt venni:
•

Először a „Gazdaság, innováció, kutatás, fejlesztés“ területén, mivel ezek
jelentik a
JÖVŐ TÉMÁJÁT, és az európai és nemzetközi versenyben a kutatás és a
gazdaság innovációs képessége a kulcsfontosságú tényezője annak, hogy
lehetővé lehessen tenni a fenntartható és prosperitást eredményező növekedést.

•

Másodszor az „Infrastruktúra, közlekedés, környezet & tervezés“ területén,
mivel ezek jelentik a
STRUKTURÁLIS TÉMÁT, és képezik a szubsztanciális fenntartható regionális
fejlődés gerincét annak érdekében, hogy teljesítőképességet, minőséget és új
standardokat lehessen létrehozni.

•

Harmadszor a „Munkaerőpiac, képzés és foglalkoztatás“ területén, mivel ezek
jelentik a
TÁRSADALMI TÉMÁT, és ezekre a területekre vonatkozóan innovatív
koncepciókat és intézkedéseket kell kidolgozni annak érdekében, hogy a
gazdasági (versenyképesség), társadalmi (részvétel/szolidaritás/integráció) és a
költségvetési (finanszírozhatóság) kihívásoknak egyaránt meg lehessen felelni.

•

Negyedszer a „Kultúra, kreativitás, szabadidő, sport & turizmus“ területén,
mivel ezek testesítik meg az IDENTITÁS TÉMÁT, minden nyelvi akadály ellenére
megkönnyítik a kölcsönös megértést és támogatják az emocionális összenövést a
Közép- Európa Régióban.

Annak érdekében, hogy ebben a négy témakörben el is tudják érni az ambiciózus
célokat, az aláírók négy olyan központi feladatot és agendát látnak, amelyeket az
elkövetkező 2006. és 2007. évben közösen kell előkészíteni és végrehajtani:
•

Agenda 1
„CENTROPE vezérprojektek & munkaprogram 2006 ff“
A folyamatban lévő kooperációs tevékenységek mellett egy közös munkaprogram
kidolgozása és konkretizálása, valamint a négy témakörben megvalósítandó
vezérprojektek kijelölése képezi a CENTROPE-kooperáció következő fázisának
második súlypontját.

•

Agenda 2
„CENTROPE Kommunikáció & nyilvánosság“
A Közép-Európa Régió minél több állampolgára, vállalata és intézménye teszi
magáévá a CENTROPE ötleteit, céljait és feladatait, annál jobban és gyorsabban
sikerül elérni a tervezett célokat. A folyamatos tájékoztatás és sokoldalú
kommunikáció a nyilvánossággal láthatóvá teszi az együttműködés előnyeit és
megteremti az új régióval való azonosulást.
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•

Agenda 3
“CENTROPE Lobbizás“
A városok és régiók kompetenciája számos kérdésben nem elegendő ahhoz, hogy
elérjék a kívánt változtatásokat vagy finanszírozzák a tervezett projekteket. A
közös politikai lobbizás a CENTROPE érdekei, valamint a helyszín és annak
minősége mellett azt eredményezi, hogy a Közép- Európa Régió erősödik, vonzó
gazdasági térséggé és élettérré válik.

•

Agenda 4
„CENTROPE Decentrális & régiókon átnyúló kooperációs menedzsment“
A régión belüli CENTROPE-kooperációs menedzsment létrehozása a négy
érintett országban lehetőséget nyújt a régiókon átnyúló együtmműködési
programok és vezérprojektek professzionális megvalósítására valamennyi partner
között, továbbá lehetővé teszi a közös, régiókon átnyúló kooperációs struktúra
2007-ig történő megteremtését.

Az aláírók közösen és elkötelezve állnak a kihívások elé és látnak hozzá a
feladatokhoz – a CENTROPE-ban „Mi alakítjuk a jövőt“!

Bécs, 2006. március 2.
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A tartományok / körzetek / megyék részéről

Ing. Vladimir Bajan
Kerületi elöljáró
Pozsony kerület
SK

Dr. Michael Häupl
Tartományi főnök &
polgármester, Bécs
A

Dipl. Ing. Stanislav Juránek
Kerületi elöljáró
Dél-Morvaország
CZ

Markó Péter
A megyei közgyűlés elnöke
Vas megye
H

Ing. Tibor Mikuš
Kerületi elöljáró
Trnava kerület
SK

Hans Niessl
Tartományi főnök
Burgenland
A

Dr. Erwin Pröll
Tartományi főnök
Alsó-Ausztria
A

Dr. Szakács Imre
A megyei közgyűlés elnöke
Győr-Moson-Sopron megye
H

A városok részéről

Eredics Imre
Alpolgármester
Győr
H

Dipl. Ing. Štefan Bošnák
Polgármester
Trnava
SK

Dipl. Ing. Andrej Ďurkovský
Főpolgármester
Pozsony
SK

Dr. Ipkovich György
Polgármester
Szombathely
H

Ing. Peter Nemeth
Polgármester
Eisenstadt
A

Mag. Matthias Stadler
Polgármester
St. Pölten
A

PhDr. Richard Svoboda
Főpolgármester
Brno
CZ

Dipl. Ing. Walter Dezső
Polgármester
Sopron
H

4

