I Z V J E Š ĆE
o djelatnosti Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
1998-2000.
I.

Utemeljenje Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava

Euroregija je formirana 28. studenog 1998. godine sa devet potpisnika:
Iz Republike Mañarske:
Vijeće Samouprave županije Baranje,
Pečuh, grad županijskog ranga,
Pečuško-baranjska trgovinsko-industrijska komora
Iz Republike Hrvatske:
Osječko-baranjska županija
Grad Osijek
HGK - Gospodarska komora Osječko-baranjske županije
Iz Bosne i Hercegovine
Tuzlansko-podrinjski kanton
Grad Tuzla
Tuzlanska regionalna gospodarska komora
Osim gore navedenih priključila su se i dva grada, Szekszárd i Barcs; na taj način predsjedništvo (koje
zasjeda redovito, tri puta godišnje) ima 11 članova.
Prilikom formiranja utemeljeno je 11 radnih odbora, a trenutno ih ima 12; radni odbori su sljedeći:
- Radni odbor za gospodarstvo,
- Radni odbor za infrastrukturu i logistiku,
- Radni odbor za turizam,
- Radni odbor za informatiku,
- Radni odbor za agrar,
- Radni odbor za znanost i inovacije,
- Radni odbor za kulturu i sport,
- Radni odbor za prosvjetu,
- Radni odbor za etničke i nacionalne manjine,
- Radni odbor za zaštitu okoliša,
- Radni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb,
- Radni odbor za upravu.
U radne odbore sve potpisničke strane delegiraju pojedinog člana, što znaci da svi odbori imaju 11
članova.
Od 12 radnih odbora u 7 predsjedava Mañarska:
Radni odbor za gospodarstvo - Weller János
Radni odbor za informatiku - Horváth Zoltán
Radni odbor za agrar - Huszti Zoltán
Radni odbor za kulturu - dr. Páva Zsolt
Radni odbor za zaštitu okoliša - Kocsis Imre Antal
Radni odbor za zdravstvo - dr. Kodra Károly
Radni odbor za upravu - dr. Bércesi Ferenc
u tri Hrvatska:
Radni odbor za infrastrukturu i logistiku - Josip Škorić
Radni odbor za turizam - dr. Drago Ružić
Radni odbor za etničke i nacionalne manjine - Franjo Zdravčević
u dva Bosna i Hercegovina:

Radni odbor za znanost i inovacije - dr. Izet Žigić
Radni odbor za prosvjetu - Ernesa Mešić
Na temelju Statuta zasjedanja predsjedništva održavaju se četiri puta godišnje, meñutim na zasjedanju
predsjedništva u Tuzli 19. srpnja 1999. došlo je do promjene, na taj način predsjedništvo zasjeda tri
puta godišnje.
Od utemeljenja održana su sljedeća zasjedanja predsjedništva:
1. Osijek, 18. ožujka 1999. godine
2. Tuzla, 12-13. srpnja 1999. godine
3. Osijek, 10. prosinca 1999. godine
4. Szekszárd, 18. travnja 2000. godine
5. Tuzla, 28-29. rujna 2000. godine.
Na dnevnom redu zasjedanja predsjedništva obično su bile sljedeće teme:
1. Izvješća o razdoblju koje je proteklo od prethodnog zasjedanja predsjedništva,
2. Stanje radnih odbora:
- utemeljenje novih radnih odbora,
- izbor predsjednika novih radnih odbora, odobrenje izbora članova,
- izvješća o zasjedanjima radnih odbora, prihvaćanje planova rada i zapisnika.
3. Provoñenje rješenja
4. Prijedlozi programa narednih zasjedanja predsjedništva
5. Ostala pitanja
Predsjedništvo je 1998/99. godine prihvatilo 10 rješenja, dok je 2000. godine, do današnjeg zasjedanja
doneseno 7 rješenja. Ova rješenja odnose se na djelatnost Euroregije.
1/1998. - Utemeljenje Euroregije
2/1998. - Davanje punomoći predsjedniku
3/1998. - Molba za priključenje grada Barča (Barcs)
4/1998. - Molba za priključenje grada Seksarda (Szekszárd)
5/1998. - Utemeljenje radnih odbora (11) i izbor njihovih predsjednika (7)
6/1998. - Logotip Euroregije
7/1999. - Izbor predsjednika tri radna odbora (Radni odbor za nacionalne i etničke manjine, Zaštitu
okoliša, Zdravstvo i socijalnu skrb)
8/1999. - Utemeljenje Radnog odbora za upravu (12.)
9/1999. - Članovi Radnog odbora za upravu
10/1999. - Izmjena Statuta (tri zasjedanja predsjedništva godišnje)
1/2000. - Novi član Radnog odbora za turizam (Udruženje za zaštitu prirode i turizam Podravine)
2/2000. - Prihvaćanje novih poslanika Osječko-baranjske županije
3/2000. - Novi član Radnog odbora za zaštitu okoliša (Nacionalni park Dunav-Drava)
4/2000. - Susret u Harkanju (Harkány, 25. kolovoza 2000. godine)
5/2000. - Proširenje (učlanjenje Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije)
6/2000. - Izbor novog člana Radnog odbora za turizam (novi zastupnik grada Barča)
7/2000. - Dopis o djelatnosti Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava
Cilj utemeljenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava je proširenje i daljnji razvoj
gospodarskih, kulturnih, prosvjetnih i znanstvenih veza uključenih područja, te razvoj veza u interesu
dobrobiti grañana regije, koji se ostvaruje putem djelatnosti radnih odbora.
II. Djelatnost radnih odbora
Radni odbor za gospodarstvo:
I. Na osnivačkom zasjedanju na proljeće 1999. godine oblikovan je program čije ostvarivanje odbor
prognozira za prve četiri godine djelovanja.

Glavni ciljevi:
1. Podupiranje suradnje gospodarskih organizacija koje djeluju u regiji i doprinose razvoju
gospodarstva, razmjena iskustava.
2. Uzajamno promoviranje gospodarskih uvjeta regija-sudionica, podupiranje programa koji doprinose
razvoju veza gospodarstvenika.
3. Promoviranje Euroregije u gospodarskom smislu, publikacija u okviru prikupljanja podataka,
pojavljivanje na Internetu.
4. Odreñivanje konkretnih razvojnih programa, njihova izrada i usklañivanje, te priprema zajedničkih
programa.
II. Razmjerno ostvarivanje planiranih programa u vremenskom smislu:
1. Na području Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava formirane su razne organizacije za razvoj
i organizaciju gospodarstva. Najšarolikiju sliku pruža Mañarska, gdje su za vrijeme prve godine
postojanja Euroregije djelovale tri različite gospodarske komore (trenutno postoje dvije: trgovinskoindustrijska i agrarna komora), a pored toga formirani su lokalni centri za razvoj poduzetništva,
industrijski parkovi i poduzetničke zone.
U Hrvatskoj je pored Gospodarske komore stvorena Slobodna zona u Osijeku (odbori za obnovu nisu
imali izravnu ulogu u razvoju gospodarstva).
U Bosni i Hercegovini pored Gospodarske komore prošle godine utemeljena je Uprava za razvoj
gospodarstva. Unatoč prikazane organizacijske raznolikosti suradnja je bila manje razgranata.
Najprisnija suradnja stvorena je izmeñu gospodarskih komora, okvir njihove suradnje odreñen je
bilateralnim ugovorima. Ovoj djelatnosti puno je doprinijelo predstavništvo Pečuško-baranjske
trgovinsko-industrijske komore u Osijeku. Uz posredovanje predstavništva na relaciji Hrvatske i
Mañarske, a isto tako i Bosne i Hercegovine i Mañarske došlo je do uspostavljanja brojnih veza
izmeñu poduzeća i osnivanja zajedničkih gospodarskih društava. Kao rezultat pozitivnih iskustava u
skoroj budućnosti otvara se predstavništvo osječke komore u Pečuhu. Posredstvom radnog odbora
uspostavljena je veza izmeñu Slobodne zone u Osijeku i Industrijskog parka u Pečuhu. Tijekom
suradnje razmijenjene su informacije o iskustvima formiranja industrijskog parka, odreñene su
zajedničke crte i različitosti u djelatnosti dvaju organizacija.
2. Najatraktivniji vid suradnje Euroregije bio je uzajamni nastup na sajmovima, te vezano za sajmove
organizacija susreta poslovnih ljudi. Na prošlogodišnjem Industrijskom sajmu u Pečuhu došlo je do
predstavljanja svih organizacija-sudionica suradnje. Mañarske i hrvatske gospodarske organizacije
uzajamno su izlagale na osječkom i pečuškom sajmu. Od obnove Bosne i Hercegovine i ubrzanja
gospodarskog razvoja očekuje se daljnje proširenje veza. U ostvarivanju ovih ciljeva Radnog odbora
za gospodarstvo puno je pomoglo predstavništvo u Osijeku; putem djelatnosti predstavništva nije
došlo samo do formiranja trgovačkih veza, veći i do kooperacije i utemeljenja zajedničkih poduzeća.
3. Jedna od osnova izrade zajedničkih programa bilo je uzajamno upoznavanje mogućnosti, zbog čega
je neophodno formiranje zajedničke baze podataka istog sadržaja. Statističari dotičnih županija počeli
su raditi na tome. Zbog vremenske raznolikosti u registraciji podataka, te različitog ritma i načina
razvoja gospodarstva na ovom području ne možemo očekivati brze rezultate. Na temelju dogovora,
nakon izdavanja publikacije koja sadrži uski krug podataka statističari planiraju stalno proširivanje
istih. Jedinstveni nastup pomaže i web stranica na Internetu, koju je sastavila i na svom serveru
postavila Pečuško-baranjska trgovinsko-industrijska komora. U interesu ubrzanja prikupljanja
podataka, te boljeg upoznavanja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava počela je izrada nove
web stranice.
4. Programi koje je formulirao i izradio Radni odbor za gospodarstvo tiču se djelatnosti svih radnih
odbora Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava; iz tog razloga djelatnost je na svim područjima
počela s ciljem da se u interesu njihove detaljne razrade i ostvarivanja uključe vanjski financijski
izvori - sredstva Europske Unije. U prve dvije godine postojanja Euroregionalne suradnje Dunav-

Drava-Sava za to nije bilo mogućnosti. Promjenom pristupa Brisela prema Hrvatskoj otvorena je
mogućnost eksperimentalnog formiranja i ostvarivanja PHARE-CBC ili Interreg programa.
Radni odbor za infrastrukturu i logistiku
Odbor je zasjedanje održao u prosincu 1999. godine u Osijeku; radi se o proširenom zasjedanju čija
glavna tema je bila daljnji razvoj prometnog koridora V/c. Tome je prethodila konferencija pod
nazivom "Tri zemlje zajedno u europskom koridoru V/c" koja je održana 23. lipnja 1999. godine u
Pečuhu. Na zasjedanju u Osijeku prihvaćen je nacrt završnog dokumenta, koji se može sažeti na
sljedeći način:
- Sagledani su programi za razvoj prometa triju država.
- Utvrñeno je da se ti programi mogu ostvariti jedino uz suradnju lokalnih, regionalnih i državnih
organa, te stručnih ustanova triju država. Na području koridora živi oko 100 milijuna ljudi, iz tog
razloga osim gospodarskih veza vrlo je bitan i promet roba i putnika.
- Prometni koridor V/c iz pravca sjevera prema jugu čini prirodnu europsku osovinu izmeñu Baltika i
Jadrana.
- Tijekom 2000. godine ekspertska grupa odredit će točke presijecanja državnih granica, a osim toga i
priključne točke koridora V/c.
Radni odbor je prihvatio obveze koje proizlaze iz aspekata formuliranih u završnom dokumentu, a isto
tako i daljnje zadatke koji su potrebni za njihovo ostvarivanje.
Radni odbor za turizam
Radni odbor je zasjedanje održao 3. prosinca 1999. godine u Osijeku. Utemeljen je pododbor, čiji je
zadatak sastavljanje zajedničke reprezentativne turističke publikacije na mañarskom, hrvatskom i
engleskom jeziku.
Sljedeće zasjedanje odbora održano je u siječnju 2000. godine u Pečuhu: tada je odlučeno, da će se
sastaviti zajednička web stranica, te da Euroregija u budućnosti želi nastupati na turističkim
izložbama.
Izmeñu 10. i 12. ožujka 2000. godine u Pečuhu održan je turistički sajam, na kojem se po prvi put
Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava pojavila sa samostalnim štandom. U organizaciji
Hrvatske turističke zajednice od 10. do 16. travnja održano je studijsko putovanje preko Hrvatske i
Bosne i Hercegovine, na kojem su sudjelovali članovi Radnog odbora za turizam i novinari iz sve tri
regije.
Putem publikacija Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava pojavila se u svibnju i na
Zagrebačkom velesajmu. 2001. godine planira se organizacija znanstvene konferencije čiji je cilj
uporaba kontinentalnih resursa u turističke svrhe.
Radni odbor za informatiku
Nakon formiranja radnog odbora održana su četiri zasjedanja, i to na sljedećim lokacijama i u
sljedećim terminima:
- Pečuh, 9. lipnja 1999. godine, Pečuško-baranjska trgovinsko-industrijska komora
- Pečuh, 18. studenoga 1999. godine, Gradsko poglavarstvo
- Barcs, 13. lipnja 2000. godine, Gradsko poglavarstvo
- Pečuh, 9. studenoga 2000. godine, Gradsko poglavarstvo.
Donesena su sljedeća konkretna rješenja i obavljeni sljedeći zadaci:
- formiran je i prihvaćen raspored djelovanja odbora, koji je radi prihvaćanja uručen predsjedništvu
- u interesu održavanja veza sastavljena je baza podataka koja se odnosi na radne odbore
Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava i njihove članove
- aktualizacija baze podataka vrši se neprestano, a postavljena je na web stranicu Pečuško-baranjske

trgovinsko-industrijske komore
- vezano za moguću suradnju i priključenje uspostavljena je veza sa organizacijama Europske Unije (u
Briselu)
Daljnje zamisli i planovi za 2001. godinu
- Izrada koncepcije informatičkog razvoja
- Priprema suradnje sa Europskom unijom
- Priprema eventualnog priključenja
- Održavanje i proširivanje (zapisnici, rješenja) baze podataka na webu
- Priprema natječaja u interesu dolaženja do financijskih izvora (domaći izvori, EU).
Radni odbor za agrar
Radni odbor za agrar djelatnost je počeo 1999. godine izradom i prihvaćanjem dugoročnog plana rada.
U protekle dvije godine djelatnost odbora posebno se odnosila na sljedeća područja:
- organizacija sudjelovanja poljoprivrednih proizvoñača triju regija na stručnim sajmovima i
izložbama regije
- zajednička organizacija i održavanje znanstveno-stručnih dana poljoprivrede
- uspostavljanje veze izmeñu poljoprivrednih poduzeća
- posredovanje partnera, koordinacija izvoza i uvoza.
1999. i 2000. godine redovna zasjedanja radnog odbora povezana su sa programom Dana
poljoprivrednih proizvoñaca u Szentlörincu. 2000. godine glavna manifestacija Dana poljoprivrednika
bila je održavanje hrvatskog nacionalnog dana na kojem su izlagači iz Hrvatske održali stručna
predavanja. Isto tako, članovi radnog odbora u protekle dvije godine sudjelovali su na sličnim
poljoprivrednim sajmovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Područje suradnje sa najviše rezultata bila je koordinacija tržišnih veza medu sudionicima
gospodarskog života triju regija (u Pečuhu je 1999. godine održana konferencija proizvoñača i
prerañivaća mlijeka, 1999. godine u Osijeku konferencija proizvoñaća i prerañivača šećerne repe, dok
je u Mohaču 2000. godine održana konferencija mesnih proizvoñača i prerañivača). Osim navedenih
manifestacija zadatak svakodnevnog posredovanja poslovnih partnera obavljalo je predstavništvo
Pečuško-baranjske trgovinsko-industrijske komore u Osijeku, kojem se zahvaljujemo u ime Radnog
odbora za agrar.
Gospodin Huszti Zoltán, predsjednik radnog odbora za agrar u ime odbora sudjelovao je i izvješća
održao na sljedećim zasjedanjima predsjedništva:
Osijek, 18. ožujka 1999. godine
Tuzla, 12. srpnja 1999. godine
Osijek, 10. prosinca 1999. godine
Szekszárd, 18. travnja 2000. godine.
Zbog županijskih izbora komore predsjednik nije bio u mogućnosti sudjelovati na zasjedanju
predsjedništva u Tuzli 28. rujna 2000. godine.
Radni odbor za znanost i inovacije
Odbor je svoje zasjedanje održao 19. travnja 1999. godine u Tuzli, na kojem je odlučeno da se trebaju
pokrenuti zajednička ekološka istraživanja, unutar kojih bi surañivali sveučilišta i znanstvene
organizacije. Ljetnje sveučilište u Tuzli organizirano je po drugi put.
Radni odbor za kulturu i sport
Radni odbor utemeljen je prilikom potpisivanja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava, a za
predsjednika izabran je poslanik Vijeća županije Baranje. Sudionici koji su predstavnici lokalnih

samouprava i gradova radu su pristupili ozbiljno i sa puno elana. U proteklom razdoblju do susreta
radnog odbora došlo je u dva navrata. Prvi susret održan je u Pečuhu u lipnju 1999. godine, tada su
odreñeni okviri i principi djelovanja, drugi susret održan je u Seksardu (Szekszárd) početkom ove
godine. Sljedeće zasjedanje Radnog odbora vjerojatno će se održati u Tuzli.
U fokusu djelatnosti Radnog odbora nalaze se dva područja. Prvi zadatak je da se izmeñu partnera
stvori ako ne svakodnevna, ali u svakom slučaju operativna razmjena informacija. Cilj toga je da se
pruže aktualne informacije o svim kulturnim i sportskim priredbama, kao i o infrastrukturalnom stanju
na području Euroregije. Ova baza podataka omogućuje raspolaganje aktualnim informacijama svima
onima, kojima je to tijekom rada ili suradnje potrebno.
Drugo područje je pitanje sudjelovanja na zajedničkim manifestacijama ili na priredbama partnera.
Već je na samom početku bilo jasno, da za zajedničke manifestacije ne postoji financijsko zalede, te
da postoji samo jedno rješenje: uključenje članova Euroregije u već postojeće programe i dogañaje. U
interesu toga relativno često došlo je do razmjene informacija, članovima su dostavljene pozivnice;
osim toga, njihova pozornost skrenuta je na aktualne priredbe na kojima se očekuje sudjelovanje
članova. Iskreno, na ovom području nije bilo značajnijih aktivnosti, osim nekoliko slučajeva pozivi su
bili uzaludni.
Na kraju možemo reći da temelji suradnje postoje, a isto tako nedvojbeno i strane su spremne
surañivati, meñutim u interesu daljnje uspješne suradnje neophodni su financijski izvori i stvaranje
fondova, pošto će bez toga djelatnost ostati površina.
Radni odbor za prosvjetu
Prvo zasjedanje ove godine održano je u Tuzli, gdje je kao cilj odreñena suradnja školskih ustanova, te
razmjena studenata i profesora. Radni odbor sa zadovoljstvom ističe da je započela suradnja osnovnih
i srednjih škola. Potpisan je protokol o suradnji ugostiteljske i turističke srednje škole u Tuzli, te
sličnih ustanova u Osijeku i Pečuhu. Tijekom ljeta potpisana je i suradnja izmeñu sveučilišta u Tuzli i
Pečuhu. U planu je i uspostavljanje veze sa Gradskom televizijom u Pečuhu u interesu pokretanja
zajedničke televizijske emisije.
Radni odbor za zaštitu okoliša
Radni odbor za zaštitu okoliša Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava osnivačku sjednicu održao
je u Seksardu (Szekszárd) 29. studenog 1999. godine; na zasjedanju je prihvaćen plan zadataka i
djelatnosti odbora za 1999-2000. godinu.
28. veljače 2000. godine prikupljene su kratke ekološke karakteristike država i prostornih jedinica koje
su od strane članova dostavljene Predsjedniku Radnog odbora za zaštitu okoliša.
31. srpnja 2000. godine (nakon svrsishodnog ureñenja i redakcije) članovi Euroregionalne suradnje
Dunav-Drava-Sava Radnom odboru za zaštitu okoliša u obliku tabela dostavili su materijale koji se
odnose na pojedine prostorne jedinice. Na temelju ovih tabela načinjen je i odreñen spisak područja
(programa) koja su predložena kao predmet suradnje.
14. kolovoza 2000. godine članovima Radnog odbora za zaštitu okoliša dostavljeni su zgotovljeni
materijali (sažeci u obliku tabela, spisak predloženih programa).
Radni odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
1999. i 2000. godine efikasno je djelovao jedan pododbor, koji je za predmet suradnje triju regija
odredio sljedeće ciljeve:
- suradnja partnera na polju formiranja i ostvarivanja stručnih programa za smanjenje širenja
narkomanije,

- redovita razmjena iskustava vezano za tretiranje nezaposlenosti mladih,
- suradnja na polju razmjene dosadašnjih iskustava na području rješavanja socijalnih problema obitelji,
- suradnja na području pokretanja stručnih programa u interesu što efikasnijeg odgoja siročadi i djece
koja su odvojena od obitelji.
27. svibnja 1999. godine u Pečuhu održan je susret u čijem okviru su sudionici posjetili ustanove i
dogovorili se o sljedećem:
- Područje suradnje čini liječenje narkomanije, zaštita djece, njega hendikepiranih osoba
- Utemeljenje zajedničkog programa natječaja za liječenje i prevenciju narkomanije
- Zajedničko ljetovanje hendikepiranih osoba
- U okviru programa CEMUNET vezano za problematiku droge već je sklopljen sporazum koji bi se
mogao proširiti i na ljetovanje hendikepiranih osoba
- Organizacija uzajamne hospitalizacije, predavanja i konferencija za stručnjake ustanova.
4. i 5. studenoga 1999. godine odbor je zasjedao u Tuzli gdje su u okviru susreta stručnjaka održana
predavanja, a došlo je i do posjete ustanovama. Predavanja su pokrivala sljedeće teme:
- Problem narkomanije
- Pušenje
- Problemi socijalno ugrožene djece i mladih
- Položaj i problemi opskrbe socijalnih ustanova.
Nakon toga do sljedećeg susreta došlo je 4. svibnja 2000. godine: dopredsjednik Pörös Béla
razgovarao je o dotadašnjim dogañajima i daljnjim mogućnostima suradnje sa gospodinom ministrom
zdravstva i socijalne skrbi Tuzlanskog kantona (Bosna i Hercegovina) Azemom Poljićem i gospoñom
tajnicom kantona Ernesom Mešic.Vezano za taj dogañaj županija Baranja staračkom domu u Tuzli
predala je paket zdravstvene i socijalne pomoći.
15. i 16. rujna 2000. godine, uz sudjelovanje gostiju iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Mañarske u
Pečuhu je organizirana Euroregionalna konferencija o drogi. Županija Baranja primila se zadatka da će
u okviru razmjene informacija primiti tuzlanske stručnjake koji rade u socijalnim ustanovama.
Radni odbor za upravu
Radni odbor utemeljen je 12. srpnja 1999. godine na zasjedanju predsjedništva u Tuzli. Prvo
zasjedanje održano je 29. ožujka 2000. godine u Pečuhu. Na ovom susretu prihvaćen je radni program
odbora za 2000. godinu. Održano je predavanje na temu zahtjeva Europske Unije prema državnoj
upravi, te o zadacima na području prostornog razvoja. Izražena je potreba, da članovi radnog odbora
na sljedećim zasjedanjima dobiju informacije o euroregijama koje djeluju na području Mañarske.
Drugo redovno zasjedanje ove godine radni odbor će održati u sklopu sadašnjeg zasjedanja
Predsjedništva.
III. Sudjelovanje Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava na meñunarodnim priredbama
Od utemeljenja Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava pozvana je na meñunarodne priredbe u
više navrata.
1. U travnju 1999. godine u Italiji održana je Europska "Interreg" konferencija, nakon toga 15. i 16.
travnja uslijedila je "Konferencija o prekograničnoj suradnji" u Sárospataku. Na ovoj priredbi
predstavljene su već formirane Euroregije, izmeñu ostalog i Euroregionalna suradnja Dunav-DravaSava.
2. U organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Mañarske 10. lipnja 1999. godine u
Budimpešti održan je susret mañarskih euroregija, čiji je cilj osim meñusobnog upoznavanja bio i
izdavanje zajedničke publikacije u budućnosti.
3. 28. lipnja 1999. godine u okviru seminara radne zajednice Alpe-Jadran u Italiji održan je seminar
pod naslovom "Meñunarodna suradnja u području koridora V/c", na kojem je bila nazočna i naša
euroregija.

4. Od 30. lipnja do 1. srpnja 2000. godine u Sofiji održana je konferencija pod naslovom "Uloga
euroregija u razvoju dobrosusjedskih odnosa". Na kraju konferencije prihvaćen je završni dokument
koji ističe potrebu prekograničnih suradnji.
5. Od 23. do 25. studenoga 2000. godine u Budimpešti je organizirana Euroregionalna konferencija
Gospodarskog foruma Srednjoeuropske inicijative. U okviru konferencije prikazana je suradnja vlada i
regija. Prikazana je i uloga prekograničnih projekata u razvoju regionalnih gospodarstava, pod čime se
podrazumijevaju postupci i potpora EU-a, PHARE programa itd. Održano je predavanje o financijskoj
potpori lokalnih samouprava. Cilj priredbe je bio da se regionalizam - koji će u budućoj Europi biti sve
značajniji - što veću javnost dobije i u zemljama Srednjoeuropske inicijative. Takoñer je bilo riječi i o
civilnoj suradnji, te suradnji samouprava naše regije.
6. Od 27. do 29. studenoga u organizaciji Fondacije za društvenu djelatnost održan je osnivački
dogovor foruma prekogranične suradnje u Budimpešti. Održana su predavanja o prekograničnoj
suradnji u Zapadnoj Europi, posebice sa primjerima iz Francuske, te o ulozi Europskog odbora
Parlamenta u prekograničnoj suradnji. O mogućnostima prekogranične suradnje malih naselja govorio
je predstavnik Ministarstva unutarnjih poslova. Formirane sekcije raspravljale su o neriješenim
problemima, a osim toga prihvaćen je stav i izjava o zajedničkoj namjeri i zadatku razvoja
prekogranične suradnje.

