SZENTGOTTHÁRDI FELHÍVÁS
a magyar-szlovén együttműködés erősítéséért
Szentgotthárd Város Önkormányzata, a szlovén Önkormányzatok Közötti Kezdeményezés,
valamint a budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata meghívására az együttműködés iránt nyitott magyar és szlovén polgármesterek,
üzletemberek, az akadémiai szféra képviselői és regionális fejlesztési szakemberek gyűltek össze
Szentgotthárdon 2015. április 21-22-én annak érdekében, hogy feltárják a magyar-szlovén
kapcsolatok fejlesztésében rejlő lehetőségeket. A résztvevők a rendezvény eredményeire alapozva
azt szorgalmazzák, hogy évente kerüljön sor ilyen találkozóra az adott keretek között.
A résztvevők felismerve, hogy a regionális szintű kihívásokra a nemzetközi együttműködés
hatékony és tartós megoldást kínál, meggyőződve arról, hogy a határon átnyúló együttműködés
kölcsönös előnyökkel jár, és elősegíti a kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztését, kezdeményezik
jelen felhívás keretében a két érintett kormányzat felé, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel
mozdítsák elő a magyar és a szlovén szereplők közötti kapcsolatok élénkítését, az együttműködés
stratégiai szintre emelését, a valós, mindkét fél érdekében álló fejlesztési igények feltárását,
érvényre juttatását, és az együttműködéshez szükséges feltételek kialakítását.
A fentiek érdekében segítsék
• az önkormányzatok és intézményeik, az egyetemek és kutató intézetek, a kis- és
középvállalkozások és a civil társadalom képviselői közötti együttműködések kialakítását,
• stratégiai tervek és konkrét projektek kidolgozását,
• az ezek megvalósításához szükséges pénzügyi források feltárásához szükséges munkát,
• az együttműködést segítő információk összegyűjtését és az együttműködésben érdekelt
szereplők számára történő eljuttatását és ezáltal
• a társadalmi-gazdasági kapcsolatok élénkítését, a kölcsönös megértés és megbecsülés és a
kisebbségi kultúrákkal szembeni kölcsönös tolerancia erősödését
többek között az alábbi területeken:
• a tudomány, a kutatás-fejlesztés és innováció;
• az oktatás és képzés;
• a gazdasági együttműködés;
• az infrastrukturális fejlesztések;
• a turizmus és a kultúra;
• az egészségügy és a szociális szféra;
• a környezet- és természetvédelem, valamint
• a társadalmi együttműködések terén.
A résztvevők üdvözlik a hasonló tartalmú és célú rendezvényeket, mint amilyen a szlovén InterMunicipality Initiative: Cross-border e-Collaboration in the Danube region kezdeményezés,
valamint a Szlovén-Magyar Üzletemberek Egyesületének és a Magyar-Szlovén Vegyes Kamarának
ez irányú tevékenységét.
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