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Slovensko-Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou
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Cieľom projektu je
na základe spolupráce
slovenských a ukrajinských
odborníkov v plánovaní
a z príbuzných odborov,
vypracovať a aplikovať
metodiku začleňovania
globálnych hrozieb
s významnými lokálnymi
vplyvmi do spoločného
slovensko-ukrajinského
cezhraničného
plánovacieho procesu.

Primárnym cieľovým územím
projektu sú:
•

na Slovensku okresy Snina, Sobrance, Stropkov,
Michalovce, Humenné, Medzilaborce a Trebišov
(celkom cca 300 000 obyvateľov),

•

na Ukrajine Užhorodský rajón, Perečínsky rajón
a Veľkoberezniansky rajón (celkom cca 126 000
obyvateľov).

Zdôvodnenie potreby projektu
•

•

•

•

Plánovanie rozvoja na oboch stranách hranice neberie do úvahy globálne hrozby environmentálneho,
technologického či socioekonomického charakteru
(napr. zmena klímy, ekonomický šok či výpadok
dodávky energií), ktoré majú najvýraznejšie vplyvy
práve na lokálnej a regionálnej úrovni.
Nedostatočne rozvinuté spoločné slovensko-ukrajinské systematické plánovanie (rozdielne prostredie
v systéme plánovania, nízka úroveň koordinácie,
vzájomného informovania a pod.).
V súčasnom plánovaní absentuje systematické hodnotenie zraniteľnosti územia voči globálnym hrozbám, ich vplyvy a dôsledky, a nie sú systematicky
navrhované opatrenia na zníženie zraniteľnosti.
Neposudzuje sa ani schopnosť územia (jeho sektorov a systémov) odpovedať účinne na tieto hrozby.

•

Organizovanie workshopov/seminárov zameraných na budovanie kapacít, výmenu skúsenosti
a spolupodieľanie sa na tvorbe stratégie pre členov plánovacej odbornej pracovnej skupiny.

•

Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území
vrátane analýzy ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, cez vytvorený súbor
indikátorov.

•

Vypracovanie metodiky začleňovania vplyvov globálnych hrozieb do plánovacích procesov.

•

Zostavenie rámcovej stratégie adaptácie voči
globálnym hrozbám vybraného cezhraničného
územia Slovenko-Ukrajina.

•

Príprava konkrétnych cezhraničných projektových zámerov v súlade s rámcovou stratégiou pre
adaptáciu.

•

Vypracovanie odporúčaní pre aplikovanie metodiky tzv. adaptačného plánovania v praxi.

Hlavné projektové výstupy
•

Odborná konzultačná cezhraničná slovensko-ukrajinskej platforma v oblasti plánovania.

•

Metodika adaptívneho cezhraničného plánovania.

•

Rámcová stratégia adaptácie na globálne hrozby pre vybrané cezhraničné územie Slovenska a
Ukrajiny.

•

Projektové zámery na zlepšenie cezhraničnej
spolupráce.

Bloky aktivít projektu
•

Vytvorenie plánovacej odbornej pracovnej skupiny
(POPS) zo slovenských a ukrajinských odborníkov
zaoberajúcich sa plánovaním a implementáciou
plánov, ktorí sa budú zúčastňovať workshopov/seminárov.

