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CentropeMAP
a CentropeSTATISTICS
Mezi Českou republikou, Slovenskem, Maďarskem a Rakouskem byl v rámci
projektu Interreg-IIIA vytvořen unikátní přeshraniční region Centrope.
Oficiálně byl potvrzen smlouvou z Kittsee (Rakousko).
Cílem projektu CentropeMAP
je poskytovat vzájemně srovnatelná geodata o čtyřech různých
zemích. Projekt byl zahájen v roce 2003, a to vytvořením základní
mapy, zejména pro účely územního
plánování. Byl vytvořen ve spolupráci tří rakouských spolkových
zemí – Dolní Rakousko, Burgenland a Vídeň. Slouží především pro
prostorové a přeshraniční plánování. Původně měl obsahovat pouze geoinformace (mapy topografické, později přibyly i fyzikální
a další typy map, např. satelitní),
postupně se ukazovala potřeba
připojit k těmto informacím statistická data.
V roce 2008 byla zahájena jednání o rozšíření tohoto projektu
o vybrané statistické údaje, které budou tvořit základ pro koordinaci přeshraničních projektů
a plánů, a to zejména v oblasti dopravy, životního prostředí
a územní rovnováhy. Vznikl tak
projekt CentropeSTATISTICS.
Dosud proběhly celkem 4 schůzky zástupců statistických pracovišť, která působí na tomto území.

Regiony Centrope:
Rakousko: spolkové země Burgenland, Dolní Rakousko a Vídeň;
Česká republika: Jihomoravský
kraj, Jihočeský kraj a kraj Vysočina; Slovensko: Bratislavský kraj
a Trnavský kraj; Maďarsko: župa
Györ-Moson-Sopron

V Rakousku se jedná o statistická
pracoviště příslušných zemských
vlád, v ostatních zemích pak o regionální pracoviště ústředních statistických úřadů. Za ČSÚ se těchto
schůzek účastní zástupci regionálních pracovišť ČSÚ v Českých
Budějovicích, v Jihlavě a v Brně
(některých jednání se rovněž zúčastnil zástupce ústředí ČSÚ).
Většina jednání se uskutečnila
v CEIT Alanova – Central European Institute of Technology ve
Schwechatu, který je nositelem
tohoto projektu a také nákladů
spojených s jeho uskutečněním.
Hlavním tématem těchto schůzek je hledání metodicky srovnatelných statistických dat, která by
bylo možno zařadit do společné
databáze a také využít při jejich
vizualizaci v mapových podkladech. Poslední schůzka se uskutečnila v Rakousku začátkem prosince 2010. Byla na ní konzultována
data poskytnutá všemi partnery
do společného projektu. Pro zobrazení v mapách mají největší vypovídací hodnotu údaje v členění
podle obcí. Databáze již obsahuje řadu demografických charakteristik (počet obyvatel, základní
věková struktura, pohyb obyvatelstva), údaje o počtu a struktuře
nezaměstnaných, o struktuře katastrálních ploch. Statistické údaje
jsou zobrazovány rovnou do mapových vrstev. Uživatel má možnost si snadno data do map promítnout a také poměrně snadno
mapy měnit.

Aktuální stav databáze naleznete na:
http://map.centropemap.org (přístup do expertního módu je možný po
přihlášení – user name: centrope; password: expert)

Srovnatelné údaje jsou zkoumány i na úrovni vyšších územních
celků (LAU 1 – okresy; NUTS 3 –
kraje). Srovnání na úrovni NUTS 2
do určité míry ztěžuje skutečnost,
že v ČR patří zájmové území do 2
různých NUTS 2 (Jihomoravský
kraj a Vysočina do NUTS 2 Jihovýchod a Jihočeský kraj do NUTS 2
Jihozápad).
Ve spolupráci je řešena řada problémů:
 srovnatelnost dat z různých zemí (různá metodika sběru, technická různorodost, různá úroveň
teritorií, za která jsou data k dispozici)
 problémy s překlady, související
se snahou o vícejazyčnost systému
a další problémy

Záměry spolupráce v nejbližším
období:
 zpracovat data o struktuře
vzdělávacích zařízení v členění
podle obcí (po obdržení vzorových dat rakouské a slovenské
strany)
 prověřit možnosti získání
a zpracování pokud možno aktuálních dat z oblasti ekonomiky
a zaměstnanosti (a dalších oblastí)
v členění podle krajů (NUTS 3) –
doplnění dat do společných tabulek
 doplnit údaje o zdrojích dat
a stručnou metodiku k jednotlivým
indikátorům
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