REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

Zapis sestanka na temo "Podonavska e-regija na Novi Svilni cesti",
dne 27. 1. 2014
Sestanka so se udeležili: dr. Stanislav Raščan, Gregor Krajc (MZZ), mag. Peter
Volasko (MIZŠ), dr. Jože Gričar, mag. Ana Malešič (Fakulteta za organizacijske
vede, Univerza v Mariboru), Marta Turk (Zbornica osrednjeslovenske regije,
GZS),
Alenka Žužek (MNZ), doc. dr. Boris Horvat (Inštitut Andrej
Marušič,Center za sodelovanje z industrijo, Univerza na Primorskem), dr. Alen
Orbanić (Abelium), Janez Debevec (Famm Commerce), dr. Bojan Beškovnik
(Intereuropa), Dalibor Baškovč (Zavod E-Oblak), Miha Fatur, Jana Bajec Povše
(MZZ).
Poudarki razprave:
Pobuda sestanka na temo Čezmejnega e-sodelovanja v Podonavski regiji je
prišla s strani dr. Gričarja kot nosilca Podonavske konference. Gre za proučitev
možnosti in dometa Slovenije, ki je zaradi svoje izjemne lokacije v presečišču
povezav kot edina država v regiji vključena v vse tri regionalne iniciative in je
članica Alpske konvencije, Podonavske iniciative in Jadransko-jonske pobude.
Slovenija sodeluje tudi v tako imenovani Varšavski pobudi, vzpostavljeni s strani
Kitajske z namenom promocije sodelovanja z 16 državami Srednje in Vzhodne
Evrope, s katero zopet postaja aktualna tudi tako imenovana "Nova Svilna
cesta". V letu 2011 je bila vzpostavljena železniška povezava, ki poteka iz
Chongqinga na Kitajskem, preko Kazahstana, Rusije, Belorusije, Poljske v
Nemčijo. Sodobna "svilena cesta" pokriva 2 kontinenta, 6 držav in preko 6.700
milj. Kljub razdalji se je že izkazala za stroškovno ugodno, okolju prijaznejše od
letalskega prevoza in hitrejšo od ladijskega transporta.
Po ocenah sogovornikov bi lahko bila vloga Slovenije v regijskih pobudah v
okviru nove finančne perspektive 2014-2020 veliko bolj ambiciozna, vendar z
vnaprejšnjo opredelitvijo prioritetnih področij delovanja. Pobud in idej
povezovanja je precej. Npr. glede na vrsto konkretnih projektov, ki jih slovenska
IKT industrija razvija skupaj s kitajskimi partnerji, bi Slovenija lahko izkazala
večje ambicije na koordiniranju le teh za širše področje 16 držav Srednje in
Vzhodne Evrope, ki se v dobršni meri prekriva s članicami podonavske regije.
Aktualne teme medregijskega sodelovanja bi bile lahko izpostavljene na letošnji
Podonavski konferenci, ki bo potekala septembra 2014 v Ljubljani. Danes tudi
za Kitajsko aktualna tema "E-Silk Road Perspectives" je bila prvič izpostavljena
že leta 2003 na "16th Bled eCommerce Conference, pod naslovom "ETransformation of the Silk Road". Že tedaj je potekalo razmišljanje o
povezovanju svilene, podonavske in jantarjeve poti in kako to podpreti z eCommerce (eAmber & eSilk Road in Central/Eastern Europe). Razmišljanja v
tej smeri podpira tudi Evropska komisija, ki v svojih dokumentih izpostavlja
razvijanje makro regij in povezovanje z zainteresiranimi ne-EU državami ter
izpostavlja sodelovanje v okviru programov "European Grouping for Territorial
Cooperation (EGTC)" z razvijanjem ti. "key inspirational pilot projects".

Zaključek:
Potrjen je bil termin Podonavske konference, ki bo potekala 22. in 23.
septembra 2014 v prostorih GZS v Ljubljani.
MZZ je zagotovil vodenje dveh panelov na temi makro regije in e-povezovanja.
Na ta način bo MZZ pripomogel k so-organizaciji dogodka (brez stroškov).
GZS je najavila v roku naslednjih mesecev pripravo posveta na temo, kako
Slovenija lahko preživi na križišču treh regij.

