MONOŠTRSKI POZIV
za krepitev slovensko-madžarskega sodelovanja
Na povabilo Samouprave mesta Monošter, slovenske Pobude za sodelovanje med samoupravami
ter Službe za pomoč čezmejnim pobudam v Srednji Evropi, s sedežem v Budimpešti so se 21. in
22. aprila 2015 v Monoštru zbrali madžarski in slovenski župani, poslovneži, predstavniki
akademske sfere ter strokovnjaki za regionalni razvoj, ki so zainteresirani za sodelovanje z
namenom, da bi odkrili priložnosti za razvoj slovensko-madžarskih odnosov. Na podlagi rezultatov
prireditve udeleženci podpirajo redno organizacijo tovrstnega srečanja vsako leto.

Udeleženci ugotavljajo, da za izzive na regionalni ravni ponuja mednarodno sodelovanje
učinkovito in dolgoročno rešitev, v prepričanju, da ima čezmejno sodelovanje vzajemne prednosti
in pripomore k nadaljnjemu razvoju dvostranskih odnosov, zato v okviru pričujočega poziva
obema vladama predlagajo, da s pomočjo razpoložljivih orodij, naj spodbujata krepitev odnosov
med madžarskimi in slovenskimi akterji,dvig sodelovanja na strateško raven, in pomagata
identificirati in uveljaviti resnične potrebe po razvoju ter vzpostaviti pogoje za sodelovanje.

S tem namenom naj vladi spodbujata
• vzpostavitev sodelovanja med predstavniki samouprav in njihovih institucij, univerz in
raziskovalnih ustanov, malih in srednje velikih podjetij ter civilne družbe,
• pripravo strateških načrtov in konkretnih projektov,
• odkrivanje finančnih virov za izvajanje teh nalog,
• identifikacijo potrebnih finančnih virov,
• zbiranje informacij za pospeševanje sodelovanja, ter posredovanje teh informacij
zainteresiranim, in s tem
• krepitev družbeno-gospodarskih stikov, vzajemnega razumevanja in spoštovanja ter
krepitev vzajemne strpnosti do manjšinskih kultur
med ostalimi na naslednjih področjih:
• znanost, razvoj raziskav in inovacij;
• izobraževanje in usposabljanje;
• gospodarsko sodelovanj;
• razvoj infrastrukture;
• turizem in kultura;
• zdravstvo in socialna sfera;
• varstvo okolja in narave ter
• sodelovanje v družbi.
Udeleženci pozdravljajo prireditve s podobno vsebino in ciljem, kot je slovenska pobuda InterMunicipality Initiative: Cross-border e-Collaboration in the Danube region ter dejavnost Društva
slovensko-madžarskih poslovnežev in Madžarsko-slovenske mešane zbornice.
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