ATTRACTIVE
DANUBE
Program Dunajskej nadnárodnej spolupráce (2014–2020) podporuje integráciu politík v podunajskej oblasti,
s cieľom prispieť k stratégii na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a dosiahnutie
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Teritoriálna atraktivita, v kontexte územnej súdržnosti a konkurencieschopnosti, je definovaná v projekte ATRACT-SEE (2013– 2014), predchodcovi projektu ATTRACTIVE DANUBE, ako
schopnosť „miesta“ prilákať a udržať ľudí a podniky z iných oblastí, vďaka výhodným špecifickým prvkom daného
prostredia . Teritoriálny kapitál je považovaný za „hnaciu silu“ atraktívnosti „miesta“.

ATTRACTIVE DANUBE: ZLEPŠENIE KAPACÍT NA ZVÝŠENIE ATRAKTÍVNOSTI ÚZEMIA
DUNAJSKÉHO REGIÓNU (2017– 2019)

Každé územie je tvorené súborom kapitálu a aktív, ktoré sú preň špecifické, a vytvárajú teda osobitný charakter
daného územia v porovnaní s inými v rámci danej krajiny, či regiónu. Prostredníctvom vhodného riadenia
a úpravy, môžeme vytvoriť na našom území podmienky vedúce k maximalizácií potenciálu týchto územných
aktív a kapitálu s cieľom rozvoja a zvýšenia atraktivity územia pre miestnych obyvateľov, návštevníkov, ako aj
pre zástupcov podnikateľského sektora. Hlavným cieľom projektu je posilnenie viac-úrovňovej a medzinárodnej
spolupráce pri riadení a posilnenie inštitucionálnych kapacít subjektov pracujúcich na územnom plánovaní,
a to vďaka vytvoreniu spoločnej nadnárodnej platformy pre monitorovanie územnej atraktívnosti Dunajského
regiónu a jeho jednotlivých územných jednotiek.

AKO VYTVORIŤ Z DUNAJSKÉHO MAKRO REGIÓNU ATRAKTÍVNE MIESTO PRE ŽIVOT?

ROZVOJ

Posilnenie vplyvu na územný rozvoj, regionálny rozvoj, priemysel a turizmus podporou
vytvárania kapacít a spolupráce príslušných subjektov.

RIADENIE

Posilnenie viac-úrovňového a nadnárodného riadenia prijatím prístupu založenom
na faktoch a presných záznamoch, získaných prostredníctvom informačnej
platformy vytvorenej s cieľom zlepšenia rozhodovacieho procesu.

PARTICIPATÍVNE PLÁNOVANIE

Zlepšenie a posilnenie viac-úrovňového, medzi-sektorového participatívneho územného
plánovania, zahŕňajúc tvorcov legislatívy, zástupcov občanov, podnikov, ako aj akademickej obce.
Daný cieľ bude dosiahnutý vďaka spolupráci 11 partnerských krajín, ktorých zástupcovia budú
spoločne pracovať na vytvorení 11 národných a 1 nadnárodnej platformy, pre monitorovanie
atraktívnosti regiónov z rôznych uhlov pohľadu - ekonomického, sociálneho, kultúrneho a prírodného.

ATRAKTITA

Identifikácia potenciálu v rámci územného rozvoja a tvorba indikátorov
vzhľadom na environmentálne, ekonomické, manažérske a sociálne výzvy.

PARTNERI

19 projektových partnerov
12 financovaných projektových partnerov
7 asociovaných strategických partnerov
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Financovaní projektoví partneri

Geodetic Institute of Slovenia
(Slovinsko) – Lead partner

URBASOFIA, Town
and regional planning company
(Rumunsko)

Bulgaria Economic Forum
(Bulharsko)

Institute for Spatial Planning of
the Koprivnica-Križevci County
(Chorvátsko)

CENIA, Czech Environmental
Information Agency
(Česká republika)

Lechner Non-profit Ltd.
(Maďarsko)

First Hungarian Responsible
Innovation Association
(Maďarsko)

aiforia GmbH
(Nemecko)

Technical University of Kosice
(Slovensko)

Federal Ministry of Physical
Planning
(Bosna a Hercegovina)

Institute for Strategic Studies
and Prognoses
(Čierna Hora)

Institute of Architecture and
Urban & Spatial Planning of Serbia
(Srbsko)

Pridružení strategickí partneri

Statistical Office of the
Republic of Slovenia
(Slovinsko)

Ministry of Infrastructure
(Slovinsko)

Ervet - Emilia-Romagna
economic valorization
of territory
(Taliansko)

The City of Đurđevac
(Chorvátsko)

EU Strategy for the Danube Region
Priority Area10 Institutional
Capacity and Cooperation
(Rakúsko)

Ministry of the Environment
and Spatial Planning
(Slovinsko)

Košice Self-governing
Region
(Slovensko)

http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/attractive-danube
https://www.facebook.com/InterregCENIA		

https://cz.linkedin.com/in/attractive-danube-546509140

https://twitter.com/ATTRACTDanube		

https://www.youtube.com/channel/UC1U9UaUqtd6imK965VqtmTg
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