Predstavnici Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Hrvatske gospodarske
komore - Županijske komore Osijek sa srodnim institucijama Županije Baranja u
Republici Mađarskoj i Tuzlansko-podrinjskog kontona u Republici Bosni i
Hercegovini, potpisali su 26. lipnja 1998. godine Izjavu o namjerama uspostavljanja
međuregionalne suradnje ovih područja.

Izjava o namjerama stvaranja Interregionalne suradnje Dunav Drava Sava
Skupština županije Baranya,
Samouprava Grada Pečuha s ovlastima županije,
Pečuško-baranjska trgovinska i obrtnička komora,
Osječko-baranjska županija,
Skupština Grada Osijeka,
Gospodarska komora Osječko-baranjske županije,
Skupština Tuzlansko-drinskog kantona,
Samouprava Grada Tuzle
izražavaju namjeru da oživotvore interregionalnu suradnju između područja južnog
Prekodunavlja u Republici Mađarskoj, istočnog dijela Rebulike Hrvatske i
sjeveroistočnog dijela Republike Bosne i Hercegovine.
Oživotvorenje ove suradnje čine opravdanim programi gospodarskog razvoja koji se
tiču sve tri regije, kao i planovi razvoja infrastrukture, logistički projekti, mogućnosti
razvoja obrta i turizma i prirodni uvjeti za razvoj poljoprivrede. U cilju razvitka regije i
stvaranja trajnog mira poticat će se pored gospodarskih programa i proširivanje
suradnje na polju kulture i obrazovanja, te stvaranje kontakata među građanima
regija.

Cilj suradnje je da:
- Proširi gospodarske i kulturne sveze među ovim područjima,
- Pripremimo regiju za proces srednjoeuropskih i euro-atlantskih integracija,
- Uskladimo programe gospodarskog razvitka,
- Uspostavimo kontakte između obrazovnih, znanstvenih i inovacijskih baza,
- Iniciramo i podupiremo ekološke programe regija i zaštitu okoliša,
- Pomažemo upoznavanje i razumijevanje različitih kultura,
- Učinimo regiju privlačnom za ulagače,
- Stvorimo takovu regiju koja će se skladno razvijati, a svojim žiteljima osigurati
blagostanje.
U tom nastojanju cilj nam je stvoriti
Interregionalnu Suradnju Dunav-Drava-Sava.
Radi obavljanja pripremnih poslova utemeljujemo sljedeće organe:
- Najviši organ suradnje je ČELNIŠTVO, čiji su članovi čelnici organizacija koje su
potpisnice ove Izjave o namjerama. ČELNIŠTVO određuje strategijske ciljeve i
upravlja radom suradnje. Čelništvo usmjerava odvijanje konkretnih aktivnosti u cilju
ostvarenja suradnje među regijama.

- Rad ČELNIŠTVA pomaže u djelokrugu predsjednika djelujuće TAJNIŠTVO.
- Konkretne uvjete suradnje, kao i zadaće na sprovedbi suradnje pripremaju sljedeća
radna tijela:
Radni odbor za obrt,
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,
Radni odbor za obrazovanje.
U radna tijela sve organizacije uključene u suradnju delegiraju stručnjake, čija je zadaća
pripremanje radnog programa koji odobrava Čelništvo, a nakon toga i oživotvorenje toga
programa.
Statut i Pravilnik o djelovanju Europske regije Dunav-Drava-Sava treba na temelju prijedloga
uključenih organizacija biti predočen pred Čelništvo najkasnije do 30. rujna 1998. godine.
Naša je suradnja otvorena, tako da je uz pristanak potpisnika Izjave o namjerama, moguće
priključivanje i drugih područja i organizacija čiji su ciljevi sukladni našim ciljevima.
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