Cíle Strategie EU pro Podunají (EUSDR)
Prioritní oblast 1A “Zlepšení mobility a multimodality: vnitrozemské vodní cesty“
I.
II.
III.
IV.
V.

Zvýšení nákladní dopravy po řece o 20 % do roku 2020 oproti roku 2010.
Vyřešení překážky splavnosti, s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých úseků Dunaje a jeho
splavných přítoků, a do roku 2020 zavést efektivní správu vodní infrastruktury.
Rozvoj efektivních multimodálních terminálů při říčních přístavech podél Dunaje a jeho splavných
přítocích s cílem propojit vnitrozemské vodní cesty s železniční a silniční dopravou do roku 2020.
Implementace harmonizovaných Říčních informačních služeb (RIS) na Dunaji a jeho splavných
přítocích, a zároveň zajištění mezinárodní výměny dat RIS nejlépe do roku 2020.
Vyřešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků a harmonizace vzdělávacích norem pro
vnitrozemskou plavbu v Podunají do roku 2020, přičemž bude řádně zohledněn sociální rozměr
příslušných opatření.

Prioritní oblast 1B “Zlepšení mobility a intermodality: železnice, silnice a letecká spojení“
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

Podpora efektivní nákladní železniční dopravy a lepší přepravní doby pro konkurenceschopnou
osobní železniční dopravu mezi velkými městy v Podunají do roku 2030.
Podpora plně funkčních multimodálních TEN-T koridorů hlavní sítě do roku 2030.
Podpora rozvoje účinných multimodálních terminálů při námořních, říčních a suchých přístavech
v Podunají, a zároveň zajištění jejich propojení a přístupu prostřednictvím integrace všech druhů
dopravy a efektivních logistických služeb do roku 2030.
Podpora zlepšení regionální vzdušené konektivity a implementace iniciativy jednotné evropské nebe
(SES).
Usnadnění vylepšení sekundárních a terciárních komunikací v Podunají.
Podpora bezpečné a udržitelné dopravy a mobility v oblasti Podunají.

Prioritní oblast 2 "Podpora udržitelnější energetiky“
I.
II.
III.

Pomoc k dosažení národních cílů založených na evropských klimaticko-energetických cílech 2030.
Odstranění stávajících překážek v oblasti energetiky bránící splnění cílů energetické unie v rámci
Podunají.
Zlepšení propojení regionů prostřednictvím společných aktivit relevantních institucí a iniciativ.

Prioritní oblast 3 "Podpora kultury, cestovního ruchu a mezilidských kontaktů“
I.
II.

III.
IV.
V.

Vytvoření Dunajské značky pro celou oblast Podunají na základě již existujících výsledků práce.
Podpora implementace harmonizovaného monitorovacího systému specializovaného na cestovní
ruch, který by byl schopen poskytnout úplné a srovnatelné statistické údaje ze všech čtrnácti států
Podunajské strategie.
Vyvinutí nových a podpora stávajících kulturních cest v oblasti Podunají.
Rozvoj produktů zeleného cestovního ruchu v Podunají.
Vytvoření „Modré knihy“ Dunajské kulturní identity.

VI.
VII.

Zajištění udržitelného zachování kulturního dědictví a přírodních hodnot prostřednictvím rozvoje
příslušných klastrů, sítí muzeí, interpretačních a návštěvnických center v Podunají.
Podpora výměny a vytváření sítí v oblasti současného umění v oblasti Podunají.

Prioritní oblast 4 "Obnova a zachování kvality vody“
I.
II.
III.
IV.

Snížení úrovně obsahu živin v Dunaji, a umožnění tak obnovy ekosystému v Černém moři na
podmínky panující v 60. letech.
Vypracování zprávy o stavu dunajské delty jako krok k dokončení Plánu Delta (Delta Management
Plan).
Zabezpečení životaschopné populace dunajských jeseterů.
Vypracování, přijetí a implementace plánů pro dílčí povodí, jako je oblast Sávy, Tisy a Prutu.

Prioritní oblast 5 "Řízení rizik pro životní prostředí“
I.

II.

III.

Řešení problémů sucha a nedostatku vody v souladu s Plánem povodí Dunaje – Aktualizace 2015,
zprávou o dopadech sucha v povodí Dunaje v roce 2015 (očekávané zveřejnění v roce 2016) a
probíhajícími pracemi v oblasti přizpůsobování se změně klimatu.
Poskytnutí a zvýšení trvalé podpory pro implementaci plánu krizového řízení povodní v Podunají
(Danube Flood Risk Management Plan) – přijatého v roce 2015 v souladu se směrnicí EU o
povodních. Dosažení tak výrazného snížení povodňových rizikových událostí do roku 2021, rovněž
s přihlédnutím k možným dopadům změny klimatu a adaptaci strategií.
Průběžné aktualizování stávající databáze rizikových míst (ARS Inventory), kontaminovaných ploch
a míst používaných pro skladování nebezpečných látek.

Prioritní oblast 6 "Ochrana biologické rozmanitosti, krajiny a kvality ovzduší a půdy“
I.

II.

III.

IV.

Do roku 2020 posílit práci v oblasti zastavení zhoršování stavu všech druhů a stanovišť, na které se
vztahují právní předpisy EU upravující ochranu přírody za účelem dosažení významného a
měřitelného zlepšení a přizpůsobení se zvláštním potřebám jednotlivých druhů a stanovišť v oblasti
Podunají.
Zlepšení práce v oblasti zřizování zelené infrastruktury a procesu obnovy alespoň 15% poškozených
ekosystémů, včetně půdy za účelem udržení a posílení ekosystémů a jejich služeb do roku 2020
v Podunají a zlepšení kvality ovzduší.
Povzbuzení v dosažení významného pokroku v identifikaci a určení prioritních invazivních druhů a
jejich cest za účelem kontroly nebo vymýcení prioritních druhů, řízení cest a zabránění zavlečení a
vznik nových invazních druhů v Podunají do roku 2020.
Pokračování v probíhající práci a úsilí k zajištění životaschopné populace dunajských jeseterů a
dalších původních druhů ryb do roku 2020.

Prioritní oblast 7 "Rozvoj znalostní společnosti (pomocí výzkumu, vzdělávání a informačních
technologií)
I.

II.
III.
IV.
V.

Zvýšení efektivity investic do oblasti výzkumu a vývoje prostřednictvím zřízení koordinační sítě,
jejímž cílem je zahájit minimálně 2 specializované EUSDR aktivity každý rok (například společné
výzvy, společné strategické návrhy projektů (v multilaterálním rámci)).
Zvýšení počtu EPO A PCT patentových přihlášek podaných z Podunají o 20 % do roku 2020.
Posílení regionálního výzkumu a spolupráce v oblasti vzdělávání dosažením 20 % akademické
mobility v rámci regionu do roku 2020.
Do roku 2020 zvýšení roční produkce spolu-publikací v regionu o 15 %.
Rozvoj RIS3 ve všech podunajských zemí (a jejich regionů) do roku 2020.

Prioritní oblast 8 "Podpora konkurenceschopnosti podniků“
I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

VII.

Zlepšení inovací a přenosu nových technologií prostřednictvím opatření jako jsou poradenské služby
vytvářených komorami a dalšími institucemi nebo organizacemi ve spolupráci s akcemi příslušných
prioritních oblastí EUSDR.
Vytvoření sítě klastrů se zaměřením na propojování společností operujících v biotechnologickém
odvětví a analýzu strategií inteligentní specializace v oblasti průmyslu založeném na
biotechnologiích v rámci regionu Podunají.
Zlepšení technologických znalostí a implementační úrovně environmentálních technologií
prostřednictvím prezentací nejnovějšího know-how a osvědčených postupů v oblasti čištění
odpadních vod, nakládání s pevnými odpady, výroby energie z obnovitelných zdrojů atd., a pomocí
identifikace regionálních činitelů s rozhodovacími pravomocemi a odpovědností za podání
projektové žádosti.
Zlepšení rámcových podmínek, podpůrných programů a budování kapacit zúčastněných stran s cílem
zvýšit konkurenceschopnost a přidanou hodnotu ve venkovských oblastech, a zejména v oblasti
zemědělství.
Rozvoj modelů osvědčených postupů pro odborné vzdělávání se zaměřením na zaměstnatelnost a
poptávku po dovednostech (teorie a praxe) prostřednictvím implementace pilotních projektů.
Zlepšení podnikatelského vzdělávání s cílem zvýšit konkurenceschopnost podniků (především
malých a středních) prostřednictvím dalšího rozvoje systému celoživotního učení v oblasti podnikání
založeného na identifikaci strategických cílů v souladu s dimenzí lidského kapitálu obsažené v
iniciativě „Small Business Act“.
Zlepšení podpory podnikání, zejména s cílem posílit konkurenceschopnost malých a středních
podniků pro mezinárodní spolupráci a obchod.

Prioritní oblast 9 "Investice do lidských zdrojů a dovedností“
I.
II.

III.

Přispění k vyšší míře zaměstnanosti v Podunají, a to zejména pomocí zaměření se na mládež a
problém dlouhodobé nezaměstnanosti.
Přispění ke zlepšení vzdělávacích výsledků, relevantních dovedností a kompetencí v Podunají se
zaměřením na výsledky učení pro zaměstnatelnost, podnikání, inovace, aktivní občanství a duševní
pohodu.
Přispění ke zvýšení kvality a efektivity vzdělávání, odborné přípravy a systémů trhu práce.

IV.

V.

Přispění k zajištění inkluzivního vzdělávání a odborné přípravy, podporování inkluzivních trhů práce,
rovných příležitostí a nediskriminace, stejně tak jako občanských kompetencí a celoživotního
vzdělání pro všechny.
Přispění k úzké spolupráci mezi institucemi zabývajícími se vzděláváním a odbornými přípravami,
trhem práce a výzkumnými institucemi, a to především na nadnárodní, regionální a bilaterální
úrovni.

Prioritní oblast 10 "Zvýšení institucionální kapacity a spolupráce“
I.
II.

III.

IV.

Zlepšení ukazatelů v oblasti řízení stanovených Světovou bankou souvisejících s vládní efektivitou,
regulační kvalitou a kontrolou korupce ve srovnání s rokem 2011.
80 % zúčastněných zemí zapojí vnitrostátní, regionální a místní orgány a organizace občanské
společnosti prostřednictvím ročních národních (regionálních) EUSDR konzultací ve spolupráci
s národními koordinátory EUSDR.
UPDR napomáhá vytvářet pomocí výměny informací a podpory na všech úrovních spolupráce, pro
25% zainteresovaných organizací UPDR alespoň jeden projekt (Urban Danube Project), s cílem
zlepšení výdajů.
Zvýšení průměrné míry absorpce finančních prostředků EU v Podunají ve srovnání s obdobím 20072013.

Prioritní oblast 11 "Spolupráce pro větší bezpečnost a boj proti organizovanému zločinu a
závažné trestné činnosti“
I.
II.
III.
IV.

Bezpečnostní útok – posílení policejní spolupráce s cílem zlepšit bezpečnost a boj proti závažné a
organizované trestné činnosti v zemích EUSDR a posílení úsilí v boji proti hrozbě terorismu.
Vývoj strategické dlouhodobé spolupráce mezi aktéry činnými v oblasti trestního řízení podél
Dunaje prostřednictvím posílení sítí pro spolupráci do roku 2020.
Zlepšení systémů kontroly hranic, správy kontrolních dokumentů a spolupráce v konzulárních
záležitostech souvisejících s Podunajím.
Podpora právního státu a boj proti korupci.

