Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava
Izvješće
2005-2006
1. Članstvo Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava (ESDDS): Temeljem
statuta Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava, utemeljena 28. studenog
(novembra) 1998. godine u Pečuhu, predstavlja otvorenu organizaciju. Za vrijeme
utemeljenja imala je 9 članova - osnivača. Trenutno broji 25 članova i 4 partnera s
promatračkim statusom.
4. veljače 2005. godine Skupština županije Baranje, predsjednik dr. Ferenc Kékes,
od bosansko-hercegovačke strane preuzima dužnost predsjedavanja koju je do tada
obnašao predsjednik Kantolne privredne komore Tuzla. Pod predsjedništvom je
djelovalo 12 radnih odbora.
2. Radni program Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava za razdoblje
2005-2006. godine:
Jedan od najznačajnijih problema prisutan od utemeljenja Euroregije bio je
nadostatak mogućnosti korištenja sredstava prekograničnih programa Europske
Unije na području regije.
Ulaskom Mañarske u Europsku Uniju 2004. godine, ubrzavanjem euroatlantskih
integracija Hrvatske, te konsolidacijom Bosne i Hercegovine stvorila se mogućnost
izrade stvarnih programa suradnje izmeñu članica Euroregije suočenih sa sličnim
gospodarsko-društvenim poteškoćama.
Tijekom 2005-2006. godine Skupština županije Baranje imala je zadatak meñu
članovima Euroregije jačati projektne djelatnosti koje se ostvaruju uz sufinanciranje
Europske Unije, te stvoriti mogućnost dugoročne suradnje.
3. Detaljno predstavljanje aktivnosti izvršenih u 2005-2006. godini
2005. godina:
Skupština koja je otvorila novi ciklus predsjedništva održana je u Osijeku 4. veljače
(februara) 2005. godine. Donesene su odluke o primanju novih članova Euroregije,
izmjeni statuta i najvažnijim razvojnim smjernicama naredne dvije godine.
Tijekom prvog polugodišta u dva navrata održana su zasjedanja Izvršnog odbora (u
daljnjem: IO); sjednice su održane u ožujku (martu) u Pečuhu, te u lipnju (junu) u
Osijeku. Na zasjedanjima je došlo do prihvaćanja dvogodišnjeg radnog plana, radnog
plana IO-a, izneseni su prijedlozi vezani za pitanja primanja novih članova, te voñeni
razgovori o režimu odlikovanja Euroregije. Izvršena je koordinacija aktivnosti na
području natječaja EU. U slučaju prijema članova s područja Vojvodine Izvršni Odbor
predložio je odbijanje zahtjeva, uz mogućnost sudjelovanja u radu Euroregije sa
statusom promatrača. Na ovaj način isti se mogu uključiti u konkretne radne zadatke
i projekte, jedino ne mogu sudjelovati u postupku donošenja odluka.
Tijekom zasjedanja IO održanog u Tuzli tijekom rujna prikazani su i istaknuti nacrti
projekata izrañeni uz sudjelovanje Skupštine županije Baranje u okvirima Inicijative
Zajednice Interreg III A – Programa susjedstva – kompleksne kulturno-turističke
suradnje Slovenija - Mañarska – Hrvatska, te projekt pronalaženja mogućnosti
gospodarske suradnje izmeñu Pečuha – Baranje i Osjeka – Osječko-baranjske
županije.
Takoñer u okviru suradnje na području razvoja turizma izrañen je i projekt „Pravci
biciklističkih tura uz tri rijeke”, koji se veže uz dionice biciklističkih staza uz rijeke
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Muru, Dravu i Dunav kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku (biciklističke staze
EUROVEL).
Unutar prioriteta programa Interreg III C proveden je tzv. CROST projekt, čiji je cilj
bio popravljanje apsorpcijske sposobnosti hrvatsko-mañarskog pograničnog područja
putem formiranja i sudjelovanja specifičnih radnih skupina.
Uz program Interreg za hrvatske i bosanske partnere može se vezati program
potpore CARDS, koji s jedne strane osigurava prohodnost u pravcu programa
Interreg, te s druge strane stvara sredstva potrebna za realizaciju suradnje na dionici
bosansko-hrvatske granice.
2006. godina:
Temeljem inicijative Euroregije Europska Komisija održala je javno saslušanje u
svezi problematike prometnog koridora V/C. To je u Euroregiju Dunav-Drava-Sava
uvelo veću dinamiku, što se odrazilo na području stvaranja novih gospodarskih veza
samouprava i komora s područja koridora, postavljanja novih razvojnih ciljeva i izrade
efikasnijih razvojnih strategija.
Narednih godina ova nastojanja mogu presudno utjecati na srednjo- i dugoročne
pravce razvoja područja prostornog razvoja, zaštite prirode i okoliša, prometa,
komunikacije, gospodarstva, turizma i rekreacije, zdravstva i socijalne skrbi,
edukacije, kulture, športa i obavješćivanja.
U travnju (aprilu) 2006. godine održano je natjecanje vinara, izložba i sajam VINOKAP 2006 u Kaptolu. Tijekom manifestacije bilo je riječi o tome, da bi se interesi
vinarstva kao poljoprivredne grane unutar Europske Unije mogli lakše izraziti putem
organiziranja meñunarodne vinske ceste.
Od projekata uspješno generiranih 2005. godine, za vrijeme predsjedavanja Županije
Baranje, 12. srpnja 2006. godine u Pečuhu održana je završna konferencija projekta
„Pronalaženje razvojnih mogućnosti gospodarstva u Županiji Baranji i Osječkobaranjskoj županiji”. Radni odbori izvjestili su nazočne o radu izvršenom tijekom
dvogodišnjeg razdoblja. U više navrata došlo je do susreta oko dvjesto partnera.
Utvrñeni su oni razvojni pravci koji regiju mogu pomaknuti iz stanja zaostalosti.
Potrebne aktivnosti su slijedeće: trgovina, razvoj infrastrukture, kultura, turizam,
razvoj poljoprivrede i sela. Najveću vrijednost predstavlja baza podataka koja
objedinjuje poduzetnike i samouprave Euroregije.
Temeljem pripremnog rada izvršenog tijekom 2005-2006. godine iscrtala se slika
deset projekata koji očekuju realizaciju.
Tijekom 2006. godine Izvršni odbor je u dva navrata raspravljao o strategiji
Euroregije za razdoblje 2007-2013. godine, te radnom programu za razdoblje do
2010. godine. Osim toga, voñeni su preliminarni razgovori o režimu odlikovanja
Euroregije, te su temeljem inicijative hrvatske i mañarske strane Skupštini uručeni
brojni prijedlozi izmjene Statuta.
Jedini doista aktivni odbor Euroregije bio je Radni odbora za turizam, zahvaljujući
aktivnosti gospodina Zlatka Mihevca.
U listopadu (oktobru) 2006. godine na području Pečuškog sajma (Pécs Expó)
održana je euroregionalna konferencija s izuzetnim odazivom pod naslovom „Pečuh
2010 – Kulturni glavni grad Europe i mogućnosti Euroregije”.
2. ožujka (marta) 2007. godine, na Skupštiini koja će se održati u Osijeku,
„zemljopisnom središtu” Euroregije, predsjedavanje preuzima hrvatska strana.

Dr. János Hargitai
predsjednik
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