Dôvodová správa

V rámci konferencie o slovensko-francúzskej decentralizovanej spolupráci v Saint Lary
v departmente Horné Pyreneje vo Francúzsku v júni 2009, na ktorej sa zúčastnila aj delegácia
Košického samosprávneho kraja, prejavila francúzska strana záujem o nadviazanie kontaktov
so slovenským regiónom. Za pomoci a podpory Francúzskeho veľvyslanectva pricestoval
v októbri 2011 do Košíc senátor p. André Vantomme so zástupcami Generálnej rady Oise
a na stretnutí s predsedom Košického samosprávneho kraja rokovali o možnej spolupráci
medzi francúzskym departmentom Oise a Košickým samosprávnym krajom a zhodli sa na
tom, že spolupráca vo viacerých oblastiach by mohla byť pre obe strany prospešná.
Informácie o departmente Oise:

Department OISE (vysl. uáz) je francúzsky department, ktorý sa nachádza v regióne
PIKARDIA, asi 35 km severne od Paríža. Má plochu 5 900 km2, žije tu 823 668 obyvateľov.
Hustota obyvateľstva je 140,6 obyvateľa na km2. Skladá sa zo 41 kantónov a 693 obcí.
Centrom departmentu je BEAUVAIS (vysl. bove).
Je to poľnohospodársky kraj, jeden z najdôležitejších v blízkosti Paríža. Pestuje sa tu obilie,
repka olejná, repa a strukoviny, najmä hrášok. Pokiaľ ide o priemysel, od ostatných
francúzskych regiónov sa líši tým, že je tu silný pomer zamestnaní v priemysle 21% oproti
13%, čo to je francúzsky priemer. Je charakteristický zastúpením všetkých sektorov činnosti.
Metalurgia, práca s kovom, automobilový priemysel, chémia, kaučuk a plasty, kozmetika
a parfuméria, logistika, poľnohospodársko-potravinársky priemysel. Pôsobí tu 4000
priemyselných podnikov. Okrem toho je tu zastúpený obchod a služby, remeselníctvo.
Infraštruktúra departmentu pozostáva z leteckej dopravy, cestnej a železničnej dopravy
a lodnej dopravy. Keďže department sa nachádza blízko pri Paríži a letisku Roissy,
najdôležitejšie destinácie sú z Belgicka, Anglicka a Nemecka. Takto vzniká ponuka pre
rozvoj podnikov, výskumných centier a vysokých škôl. Prechádzajú ním 3 diaľnice, cestná
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sieť v departmente tvorí 4 065 km. Veľké mestá sú prístupné vlakom a rýchlovlakom RER D
zo stanice Nord v Paríži; sú tu 2 stanice TGV, jedna na severe a jedna na juhu. Lodná doprava
sa realizuje po kanáli Seina – sever Európy. Táto alternatíva cestnej dopravy je ohľaduplnejšia
k životnému prostrediu a je zároveň zdrojom ekonomického rozvoja prístavov.
V departmente sú 2 univerzity, vysoká škola obchodu, technické inštitúty, vysoké školy
technického zamerania, 81 stredných škôl (66 verejných a 15 súkromných).
Department Oise láka turistov predovšetkým svojím historickým dedičstvom, kultúrnym
a náboženským. V mnohých obciach je kostol alebo katedrála, ktorú stojí zato navštíviť.
Medzi nimi napr. Katedrála sv. Petra v Beauvais a Katedrála Notre-Dame v Noyon, ktoré sú
turistami najviac oceňované. Je tu 47 zámkov a múzeí, známa dostihová dráha, 3 zábavné
parky, park Asterix, pieskové more a 27 parkov a záhrad. Väčšina veľkých miest je
navštevovaná kvôli čarovným historickým štvrtiam.
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