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Príhranicní regiony se casto nacházejí v periferní poloze, a jsou proto strukturálne znevýhodneny.
Rozdelující charakter vnitrních hranic ovšem díky stoupající ekonomické a sociální integraci v Evrope stále
více ztrácí svuj význam. Tento proces srustávání v Evrope je podporován evropskou strukturální a kohezní
politikou. Tím se dlouhodobe otevírají možnosti, aby se príhranicní regiony dostaly do centrální polohy mezi
tuzemské a zahranicní trhy, které díky vetším tržním potenciálum a odbytovým trhum prispívají i k vetší
dynamice územního rozvoje – taková je ekonomická teorie. Prof. Faludi/Technická unizverzita v Delftu proto
oznacil nové príhranicní regiony jako území nadeje Evropy. To ale vyžaduje i prizpusobení se novým
podnímkám a nové strategické zamerení, jež do preshranicní spolupráce zapojí regionální aktéry a lépe
využije možnosti spolupráce v rozšíreném území.
Nutnost preshranicní spolupráce v oblasti územního plánování byla v Sasku brzo rozpoznána a byla i
podnetem pro zpracování územní studie rozvoje cesko-saského príhranicí ve spolupráci s Ministerstvem pro
místní rozvoj Ceské republiky, jež dodává impulzy pro zintenzivnení preshranicní regionální spolupráce a
spolupráce mezi obcemi. V rámci této konference budou prezentovány výsledky této studie a z ní vyplývající
doporucení. Pritom se má ukázat, že preshranicní spolupráce je nezbytná nejen pro Ceskou republiku a
Sasko, nýbrž i pro jiné príhranicní regiony a jaké príležitosti a potenciály užší spolupráce nabízí.

PROGRAM

Moderace: Jens Hänisch, Stredonemecký rozhlas (mdr)
Cas

Bod programu

09:00

Prezence úcastníku

10:00

Zdravice

Dr. Frank Pfeil
Saské státní ministerstvo vnitra
Dr. Katharina Erdmenger
Spolkové ministerstvo dopravy, stavebnictví a rozvoje
mest

Úvodní prednáška:

Prof. Andreas Faludi
Technická univerzita v Delftu

10:30

Kohezní politika EU: historie a budoucnost

Prednášející / organizace

ODBORNÉ PREDNÁŠKY : PRÍHRANICNÍ ÚZEMÍ JAKO ÚZEMÍ SPOLUPRÁCE A ROZVOJE
11:00

Preshranicní územní rozvoj a spolupráce z
nadregionálního pohledu – globální model
územní soudržností?

Dr. Welf Selke
Ministerský rada ve výslužbe, poradce

Preshranicní spolupráce Ceské republiky a jejích RNDr. Jirí Horácek
sousedu Rakousko a Slovensko
Ministerstvo pro místní rozvoj Ceské republiky
Preshranicní spolupráce v nemeckofrancouzském euroregionu Regio PAMINA

Kristine Clev
Eurodistrict Regio PAMINA

Preshranicní spolupráce v Evropském regionu
Dunaj-Vltava

Kaspar Sammer
EUREGIO Šumava – Bavorský les – Dolní Inn

Diskuze
12:30

Polední prestávka – obcerstvení

Podporeno:

ODBORNÉ PREDNÁŠKY : ROZVOJOVÉ LINIE V CESKO-SASKÉM PRÍHRANICÍ
13:30

Územní studie rozvoje cesko-saského príhranicí
– nadrazený plán k územnímu rozvoji ze
saského hlediska

Dr. Annedore Bergfeld
Leibnizuv ústav regionální geografie, reg. sd..

Územní studie rozvoje cesko-saského príhranicí
– územní rozvoj z ceského pohledu

Ing. Alena Navrátilová
Ústav územního rozvoje, Ceská republika

Diskuze
14:45

Prestávka na kávu

PANELOVÁ DISKUZE: PRÍLEŽITOSTI A HROZBY ROZVOJE PRÍHRANICÍ
15:15

Statementy a diskuze

Prof. Andreas Faludi
Technická univerzita v Delftu
Dr. Fritz Schnabel
Saské státní ministerstvo vnitra
RNDr. Jirí Horácek
Ministerstvo pro místní rozvoj Ceské republiky
Dr. Maciej Zathey
Úrad Maršála Vojvodství Dolního Slezska
Uwe Staab
Starosta mesta Eibenstock

ZÁVERECNÁ PREDNÁŠKA
16:45

Výhled na rozvojové potenciály evropských
hranicních regionu – doporucení pro územní
rozvoj a preshranicní spolupráci

Jens Gabbe
Asociace evropských hranicních regionu

17:15

Shrnutí

Dr. Fritz Schnabel
Saské státní ministerstvo vnitra

17:30

Ukoncení konference
Po celou dobu konference bude zajišteno tlumocení (ceština a nemcina).

Podporeno:

