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Workshop pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne
Stred v rámci projektu SlovakAid
Bratislava, 15.6.2016
V dňoch 7. a 8. júna 2016 sa v moldavskom hlavnom meste Kišiňov uskutočnil workshop
pre projektových manažérov 12 moldavských miest v regióne Stred. Workshop je
súčasťou rozvojových aktivít projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného
mestského plánovania v regionálnom kontexte, podporeného SlovakAid, a bol zameraný na
tvorbu vlastných projektových zámerov (konceptov) cieľových
12 miest. Spolu
s projektovou manažérkou a expertom Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok
do Kišiňova pricestovali odovzdať svoje skúsenosti projektové manažérky mestského
úradu Senec. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia všetkých 12 cieľových miest projektu:
Anenii Noi, Călăraşi, Criuleni, Hînceşti, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Străşeni,
Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni.
Workshop otvorili vice-minister regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky
Anatol Usatîi, riaditeľ moldavskej Regionálnej rozvojovej agentúry Stred Eduard Ungureanu
a projektová manažérka Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok Eva Balažovičová.
Všetci zhodne vyjadrili podporu vzájomnej spolupráci medzi našimi rozvojovými agentúrami,
našimi mestami a našimi krajinami, a potvrdili svoj záujem ju ďalej rozvíjať aj po skončení
tohto projektu.
Úvod workshopu pokračoval zoznámením sa s účastníkmi, prostredníctvom
interaktívneho cvičenia účastníci predstavili svoje skúsenosti s mestskými projektmi a umožnili
tak otvorenú a odbornú diskusiu. Mnoho z účastníkov malo už skúsenosti s implementáciou
projektov, niektorí aj s písaním, a ako jeden z najvýznamnejších problémov označili náročnosť
efektívnej argumentácie v prospech svojho projektu, rozsiahlu byrokraciu a nedostatok
kvalifikovaných ľudských zdrojov pracujúcich pre lokálne samosprávy, resp. ich vysokú
fluktuáciu.
Prvý deň workshopu pokračoval predstavením skúseností kolegýň z mestského úradu
Senec. Nataša Urbanová podrobne a z praktického pohľadu popísala proces tvorby
a implementácie projektov rozvoja mesta – predstavila detailnú metodológiu a postupnosť
krokov, analyzovala jednotlivé časti projektu a dôležité prílohy. Angelika Matlohová sa
venovala najmä nastaveniu merateľných indikátorov v projektoch, špecifickým prípadom
z praxe a prístupom k riešeniu problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť. Účastníci mali počas
prezentácií možnosť klásť otázky, no diskusia prebehla najmä v následnej popoludňajšej časti
prvého dňa. Účastníkov zaujímali vzťahy medzi jednotlivými úrovňami samosprávy, rozdelenie
kompetencií, otázky spolufinancovania projektov a rozpočtového plánovania, spolupráca
viacerých subjektov v prípadoch integrovaných projektov, faktory úspešnosti projektov,
a ďalšie praktické záležitosti.
Druhý deň podujatia bol venovaný práci v skupinách. Každý zástupca mesta vymenoval
svoj zámer, ktorý plánuje uskutočniť a následne sa vytvorili tri skupiny podľa príbuznosti
zámerov. Išlo o infraštruktúrne typy projektov a tri skupiny sa zaoberali projektmi 1) vody
a sanitácie, 2) revitalizácie verejných priestorov a parkov a 3) systému odpadového
manažmentu. Druhého dňa sa zúčastnil aj moldavský expert spolupracujúci na projekte
a zároveň novovymenovaný štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby
Moldavskej republiky, ktorý sa pridal k jednej zo skupín. Následne účastníci v skupinách
pracovali na vypĺňaní vzorového formulára projektovej žiadosti, formulovali zdôvodnenie
projektu, definovali cieľové skupiny, navrhovali aktivity a indikátory, analyzovali potenciálne
riziká a odhadovali rozpočet. Štyria slovenskí zástupcovia sa rozdelili a za pomoci dvoch
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tlmočníčok asistovali pracovným skupinám. Po celodennej práci jednotlivé skupiny svoju prácu
predstavili plénu. V tejto časti sa k účastníkom pridali aj riaditeľka odboru medzinárodnej
spolupráce a podpory zahraničných investícií a slovenský rozvojový diplomat pôsobiaci na
slovenskom veľvyslanectve v Moldavsku, aby si vypočuli prezentácie projektov, poskytli svoju
spätnú väzbu a odporúčania. Ako dôležité bolo vyzdvihnuté dôraz na udržateľnosť projektov
a preukázanie kapacít na fungovanie aj po skončení financovania z donorských zdrojov, ako aj
schopnosť preukázať prioritnosť danej témy, využívanie dostupných dát a súlad s cieľmi
programov, v rámci ktorých sa o finančné prostriedky uchádzajú. Účastníkom boli tiež
predstavené nadchádzajúce výzvy na financovanie ich projektových zámerov. Predstavitelia 12
miest budú svoje projektové koncepty ďalej rozpracovávať aj za podpory slovenských expertov
tak, aby boli dobre pripravení na nové kolá výziev poskytujúcich finančné prostriedky na
rozvoj miest, ktoré sú ohlásené na jeseň 2016.
Projekt Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v
regionálnom kontexte má za cieľ poskytnúť moldavským partnerom slovenské skúsenosti
v oblasti efektívneho fungovania miest. V rámci jedenapolročného projektu, ktorý sa pomaly
chýli ku koncu, sa už uskutočnilo Slovensko-Moldavské Fórum; študijná cesta predstaviteľov
moldavskej samosprávy (primátorov, vice-primátorov a špecialistov), moldavského
Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby, a troch moldavských regionálnych rozvojových
agentúr na Slovensku; slovenskí a moldavskí experti spolu pripravili analytickú štúdiu o 12
mestách v regióne Stred, ktorá bude do konca projektu premietnutá aj do vizuálne atraktívnej
a prehľadnej elektronickej mapy; taktiež sa podarilo dohodnúť oficiálnu partnerskú spoluprácu
medzi slovenským mestom Senec a moldavským mestom Ialoveni, a tieto dve mestá už spolu
plánujú aktivity aj nad rámec projektu.
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