Závěrečná deklarace pro Partnerské fórum
Plzeňský kraj – Vládní kraj Horní Falc
Téma hospodářství „Náskok díky kooperaci“
13.- 14. 5. 2013, Neunburg vorm Wald
3. Partnerské fórum s více než 250 účastníky vzbudilo veliký zájem v oblasti hospodářství, veřejné
správy, jakožto komunální politiky.
Vzájemné návštěvy ministerských předsedů české a bavorské strany ještě více pozvedly význam
přeshraniční spolupráce regionů.
Po dvou minulých centrálních tematických konferencích kooperačních partnerů zaměřených na jazyk
a odborné vzdělávání jakožto dopravní infrastrukturu a IT, se Partnerské fórum v Neunburg vorm
Wald následně věnuje stěžejnímu tématu hospodářství pod heslem „Náskok díky kooperaci.“
Oba partneři jsou zajedno v tom, že zejména prohloubení hospodářské spolupráce se jeví jako
základní předpoklad pro vytvoření společného prostoru mezi Plzeňským krajem a Vládním krajem
Horní Falc, a tím se nese v duchu nejen myšlenky sjednocené Evropy, ale slouží i lepším životním i
pracovním podmínkám s pohledem do budoucnosti.
Kooperační partneři se díky dlouholeté úspěšné spolupráci považují za modelový příklad, jak usnadnit
vznik společného hospodářského a životního prostoru – v souladu s velkoplošnými strategiemi jako
například Dunajská strategie nebo také Evropský region Dunaj – Vltava. Prohloubení a nový směr
spolupráce je v souladu s dosud známými cíli nového dotačního období Evropské unie.
V průběhu čtyř panelových diskusí prvního dne konference na témata
-

Odborné vzdělávání a jazyk
Infrastruktura a cestovní ruch
Inovace, vysoké školy a klastry
Regionální marketing a trh práce

a na ně navazujících workshopů byla formulována řada strategických cílů, které budou naplněny
životem během příštích let v rámci nového projektu přeshraniční spolupráce. Mezi jinými se jedná
například o:
-

Překonání jazykové bariéry rozšířením možností v oblasti školního a odborného vzdělávání
Vytvoření učňovského bavorsko – českého jazykového a odborného vzdělávacího programu
coby předpokladu pro vznik společného hospodářského a životního prostoru
Posílení komunikace a kooperace mezi podniky a vzdělávacími institucemi

-

-

-

Využití kooperačních potenciálů vysokých škol a univerzit orientovaných na inovace a
technické obory
Přestavba železničního spojení Mnichov-Řezno-Plzeň-Praha
Další zlepšování silničních komunikací mezi oběma zeměmi
Podpora a rozvoj cestovního ruchu, segmentu se širokým interdisciplinárním dopadem
Lepší a společný marketing cestovního ruchu a výstavba přeshraniční turistické infrastruktury
Využití nabízených sítí, klastrů a kooperací vysokých škol a univerzit ze strany podniků
Vytvoření nutných administrativních rámcových podmínek pro přeshraniční rozvojové
projekty a kooperace vysokých škol
Výkonný přeshraniční regionální marketing má směrem k pracovním silám i investorům
navenek i uvnitř komunikovat dostupný potenciál
Udržitelná podpora a pokračování činnosti maloplošných přeshraničně aktivních iniciativ,
které připravují a realizují projekty a tím přispívají významnou měrou k dynamickému rozvoji
sousedících regionů
Optimalizace strukturálních předpokladů pro společný trh práce a posílení povědomí
s ohledem na šance a možnosti společného trhu práce jako faktoru úspěchu průmyslového
stanoviště pro podniky a odborné pracovní síly
Lepší informovanost o hospodářských strukturách a kariérních možnostech existujících ve
společném prostoru partnerů s cílem zajistit potřebu odborné pracovní síly
Pokračování projektu „My jsme Evropa“ formou platformy pro společný regionální marketing

Kooperační partneři zastávají jednotný názor, že realizace uvedených cílů bude probíhat osvědčenou
formou jednotlivých tematických skupin.
Pro podporu vzniku společného životního a hospodářského prostoru je nezbytné se orientovat i na
nové cesty kooperace. Jedná se o vyšší stupeň spolupráce s Regionálním marketingem Horní Falc a
hospodářskými komorami.
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