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Akce a projekty v tomto pilíři jsou zaměřené na posílení fungování demokratických institucí, 
veřejné správy a organizací na centrální, regionální či místní úrovni, se zvláštním důrazem na 
spolupráci v Podunajském regionu. Lepší politické, občanské a administrativní struktury, stejně 
tak lepší bezpečnost, představují klíčové podmínky pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění. Zároveň větší zapojení občanské společnosti může zlepšit veřejné služby 
a posílení důvěry veřejnosti vůči nim. Zahrnutí občanů a všech zúčastněných stran do 
provádění Strategie má zásadní význam pro úspěch Strategie. V tomto směru se klade důraz 
na přidanou hodnotu partnerství se silnou místní dimenzí. Tím je zajištěno, že jsou politiky 
navržené a realizované na základě místních znalostí, což přispívá k jejich úspěchu.  
 



Ve svých cílech se tato prioritní oblast zaměřuje například na zvýšení průměrné míry absorpce 
finančních prostředků EU v Podunají nebo na zlepšení ukazatelů v oblasti řízení stanovených 
Světovou bankou souvisejících s vládní efektivitou, regulační kvalitou a kontrolou korupce.  

                                                                       je platforma sdružující města 
v Podunají s cílem posílit jejich účast na realizaci procesů v rámci EUSDR a 
plnění cílů strategie Evropa 2020. Zároveň se soustředí na podporu 
inteligentního a udržitelného růstu, výměnu informací, vytváření projektů a 
snaží se poskytnout makroregionální přístup v této oblasti.  

 
Danube Local Actors platform (D-LAP) – je iniciativa PA 10, která se soustředí 
na implementaci tří akcí Akčního plánu: 

Zvýšení důvěry občanů a zúčastněných stran v politické autority  
Zřízení občanského fóra – Danube Civil Society Forum  
Zajištění dostatečného toku a výměny informací na všech úrovních  

Usiluje o zapojení zástupců organizací občanské společnosti, místních a 
regionálních samosprávách, mezinárodních organizací, akademické obce, 
sociálních partnerů a dalších.  

D-LAP slouží jako vstupní brána pro občanskou společnost v rámci 
implementace EUSDR a rovněž jako think tank poskytující odbornou znalost 
v procesu vývoje makroregionální politiky.  
 

Danube Financing Dialogue sdružuje malé a střední podniky (MSP) z celého 
Podunají společně s mezinárodními finančními institucemi a zdroji 
financování na národní úrovni. Jedná se o jedinečnou platformu, kde se 
diskutují finanční potřeby a finanční možnosti pro MSP.  
 

ZVÝŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍ KAPACITY A SPOLUPRÁCE

PA10

Urban Platform Dunabe Region 

Danube Local Actors platform (D-LAP) 

www.updr.eu/members/#.V1lRjcbw2So

www.danube-capacitycooperation.eu

Danube Financing Dialogue 

http://dlap.danubestrategy.eu/



SPOLUPRÁCE PRO VĚTŠÍ BEZPEČNOST A BOJ PROTI 
ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU A ZÁVAŽNÉ TRESTNÉ 
ČINNOSTI

www.danube-security.eu 

Prioritní oblast 11 usiluje o posílení policejní spolupráce s cílem zlepšit bezpečnost a boj proti 
závažné a organizované trestné činnosti v zemích EUSDR, rozvoj dlouhodobé strategické 
spolupráce mezi příslušnými aktéry, zlepšení systémů hraničních kontrol, prosazování právního 
řádu a boje proti korupci. 

V současné době probíhají v rámci této prioritní oblasti projekty zaměřující 
se na boj proti kyberzločinu v Podunají (Combating Cybercrime in the 
Danube Region – koordinátor Bavorsko), boj proti obchodování s lidmi 
(Countering Trafficking in Persons – Law Enforcement 2.0:  SELEC) či 
majetkovou trestnou činnost (Danube Property Crime Project – koordinátor 
Bádensko-Württembersko). 
 
 

PA11

V případě Vašeho zájmu kontaktujte koordinátory projektů. O možnostech 
zapojení do projektu SELEC, který je otevřen všem státům, regionům či 
institucím usilující o spolupráci s jihovýchodním evropským regionem v oblasti 
vymáhání práva, se dozvíte na oficiálních stránkách

www.selec.org/m123/Operational_Partners  


