
 

LUBLINSKÁ DEKLARÁCIA 

                o zriadení 

Ekonomickej siete regiónov Trojmoria 

 

Lublin a Lubelské vojvodstvo sa do histórie Európy zapísali jedinečným spôsobom. 

Lubelská únia, ktorá bola založená v roku 1569, podľa ktorej bola založená Republika oboch 

národov, je pozitívnym príkladom integračných procesov v dejinách Európy. 

S prihliadnutím na spoločné dedičstvo a históriu regiónu, ako aj na myšlienku INICIATÍVY 

TROJMORIA, v rámci ktorej bol tiež realizovaný projekt dopravného koridoru Via Carpatia, 

vyjadrujeme vôľu spolupracovať pri budovaní hospodárskej sily strednej a východnej Európy na 

základe integrovaných a koordinovaných aktivít zameraných na udržateľný a zodpovedný rozvoj 

jednotlivých regiónov v rámci Európskej únie. 

S prihliadnutím na vykonávanie ustanovení obsiahnutých v Dohode o spolupráci pri 

budovaní dopravného koridoru Via Carpatia signatári tejto Deklarácie vyjadrujú svoj úmysel                 

a vôľu konať s cieľom vytvoriť stabilné a trvalé partnerstvo všetkých regiónov nachádzajúcich sa v 

oblasti medzi Baltským, Jadranským a Čiernym morom, na ktorú sa vzťahuje Iniciatíva Trojmoria. 

Účelom tejto dohody je prispieť k rozvoju a vzájomnému prospechu spoločností v tejto 

oblasti a zvýšiť konkurencieschopnosť regiónov v európskom rozmere. Vyjadrením prehĺbenej 

medziregionálnej spolupráce bude založenie Ekonomickej siete regiónov Trojmoria ako nástroja 

spolupráce pri implementácii spoločných iniciatív. 

 

Lubelské vojvodstvo zastúpené Jarosławom Stawiarskim, maršálkom Lubelského vojvodstva 

Mazovské vojvodstvo zastúpené Adamom Struzikom, maršálkom Mazovského vojvodstva 

Podkarpatské vojvodstvo zastúpené Władysławom Ortylom, maršálkom Podkarpatského 

vojvodstva 

Podleské vojvodstvo zastúpené Arturom Kosickim, maršálkom Podleského vojvodstva 

Svätokrížske vojvodstvo zastúpené Andrzejom Bętkowskim, maršálkom Svätokrížskeho vojvodstva 

Rada pre regionálny rozvoj Alytus zastúpená Algirdasom Vrubliauskasom, predsedom Valného 

zhromaždenia účastníkov Rady pre regionálny rozvoj Alytus  

 

EKONOMICKÝ KONGRES 
MIESTNYCH SAMOSPRÁV 

 II. FÓRUM REGIÓNOV 
TROJMORIA 



 

 

 

Rada pre regionálny rozvoj v Marijampolė zastúpená Edgarasom Pilypaitisom, predsedom Rady 

pre regionálny rozvoj v Marijampolė  

Mesto Panevėžys zastúpené Rytisom Mykolasom Rackauskasom, starostom mesta Panevėžys 

Župa Călărași zastúpená Vasilelom Iliuțăom, predsedom Rady župy Călărași 

Krašovsko-severinská župa zastúpená Romeom-Danom Duncanom, predsedom Rady Krašovsko-

severinskej župy 

Župa Dolj zastúpená Mihailom Neatuom, podpredsedom Rady župy Dolj 

Marmarošská župa zastúpená Doruom Alexandruom Lazărom, podpredsedom Rady 

Marmarošskej župy 

Temešvárska župa zastúpená Alexandruom Proteasaom, podpredsedom Rady Temešvárskej župy 

Prešovský samosprávny kraj zastúpený Martinom Jakubovom, podpredsedom Prešovského 

samosprávneho kraja 

Hajducko-bihárska župa zastúpená Zoltánom Pajnom, predsedom Valného zhromaždenia 

Hajducko-bihárskej župy  

 

Ďalej nazývané „Zmluvné strany” sa dohodli takto: 

1. Zmluvné strany deklarujú spoločné úsilie na zriadenie Ekonomickej siete regiónov Trojmoria 

so sídlom v Lubline a jej rozšírenie o nových partnerov zastupujúcich miestne samosprávy, 

hospodárske inštitúcie, univerzity a ďalšie z krajín Iniciatívy Trojmoria. 

2. Cieľom činností Siete bude partnerská spolupráca v oblasti udržateľného a zodpovedného 

hospodárskeho rozvoja regiónov krajín Iniciatívy Trojmoria. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že budú viesť a nadväzovať pravidelné multidimenzionálne 

kontakty, ako aj budovať trvalé a rôznorodé partnerstvá. 

4. Zmluvné strany sa budú navzájom podporovať pri vytváraní, uskutočňovaní a propagácii 

spoločných projektov realizovaných v rámci politík Spoločenstva Európskej únie. 

5. Formálne zriadenie Ekonomickej siete regiónov Trojmoria sa uskutoční na základe zmluvy 

medzi Zmluvnými stranami o vytvorení Ekonomickej siete regiónov Trojmoria. 

Táto Deklarácia bola podpísaná v Lubline dňa 29. júna 2021, v 15 kópiách, každá v poľskom, 

litovskom, rumunskom, slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku. V prípade akýchkoľvek 

nezrovnalostí v interpretácii Deklarácie sa berie do úvahy anglická verzia. 

 



V mene:  
 

Lubelské vojvodstvo maršálek Lubelského vojvodstva 

Jarosław Stawiarski 

 

 
 

Mazovské vojvodstvo maršálek Mazovského vojvodstva  

Adam Struzik 

 

 
 

Podkarpatské vojvodstvo  maršálek Podkarpatského vojvodstva  

Władysław Ortyl 

 

 
 

Podleské vojvodstvo 
 

maršálek Podleského vojvodstva  

Artur Kosicki 

 

 
 

Svätokrížske vojvodstvo  maršálek Svätokrížskeho vojvodstva 

 Andrzej Bętkowski 
 

 

 

Rada pre regionálny rozvoj Alytus  

 

 

 

 

 

Rada pre regionálny rozvoj v Marijampolė 
 

 

 

predseda Valného zhromaždenia účastníkov  

Rady pre regionálny rozvoj Alytus 

Algirdas Vrubliauskas 

 

 

 

predseda Rady pre regionálny rozvoj  

v Marijampolė 

Edgaras Pilypaitis 

 

 

 
 

Mesto Panevėžys starosta mesta Panevėžys 

Rytis Mykolas Rackauskas 

 
 



Župa Călărași  predseda Rady župy Călărași   

Vasile Iliuță 

 

 

 
 

Krašovsko-severinská župa predseda Rady Krašovsko-severinskej župy 

Romeo-Dan Dunca 

 

 

 
 

Župa Dolj  podpredseda Rady župy Dolj 

  Mihail Neatu 

 

 

 
 

 

Marmarošská župa 

 

podpredseda Rady Marmarošskej župy 

Doru Alexandru Lazăr 

 

 
 

 

Temešvárska župa 

 

podpredseda Rady Temešvárskej župy 

Alexandru Proteasa 

 

 

 
 

Prešovský samosprávny kraj  podpredseda Prešovského samosprávneho kraja 

Martin Jakubov 

 

 

 
 

Hajducko-bihárska župa 
 

predseda Valného zhromaždenia 

Hajducko-bihárskej župy 

Zoltán Pajna 

 
 

 


