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Riaditeľka RRA SP vystúpila na oslave Medzinárodného dňa Dunaja v
Moldavsku
Bratislava, 8.7.2016
Na základe pozvania riaditeľky odboru medzinárodnej spolupráce a podpory
zahraničných investícií Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej
republiky – organizátora osláv Medzinárodného dňa Dunaja v Moldavsku vystúpila na
tomto podujatí dňa 29. júna 2016 s príspevkom aj riaditeľka RRA Senec-Pezinok. Oslavy
za účasti ministra regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republike a veľvyslanca
EÚ v Moldavskej republike pozostávali z oficiálnej časti s príhovormi, ktorá sa konala
v meste Cahul, a z programu pre verejnosť v obci Giurgiulesti, ktorá leží priamo pri toku
Dunaja v Moldavsku.
Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj
(ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri
ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou
všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a
bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto
príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre
deti, mládež a širokú verejnosť.
V rámci oficiálnej časti vystúpili s príhovormi minister regionálneho rozvoja a výstavby
Moldavskej republiky Vasile Bîtca, veľvyslanec EÚ v Moldavsku Pirrka Tapiola a predstaviteľ
oficiálnej rakúskej rozvojovej pomoci Gerhard Schaumberger. Následne vystúpili k tematike
nadnárodnej spolupráce na Dunaji predstavitelia moldavských a európskych inštitúcií
zastrešujúcich Program Danube, ako aj príklady dobrej praxe. Jeden z piatich príspevkov
predniesla aj riaditeľka RRA Senec-Pezinok, ktorá predstavila existujúcu spoluprácu medzi
RRA SP a moldavskými partnermi v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci SR (SlovakAid), ako
aj skúsenosti RRA v projektoch v predchádzajúcich nadregionálnych programoch. Taktiež
vyzvala na aktivitu nielen moldavských, ale aj európskych partnerov a medzinárodných
donorov, aby podporili lokálnych aktérov v ich snahách o rozvoj Moldavska. V neformálnej
časti bola možnosť diskutovať s predstaviteľmi moldavskými predstaviteľmi vládneho aj
mimovládneho sektora, kde boli plánované rozvojové aktivity RRA v Moldavsku priamo
predstavené ministrovi regionálneho rozvoja a výstavby.
Popoludní sa účastníci presunuli do obce Giurgulesti, ktorá leží na sútoku riek Dunaj a Prut,
a kde bol pripravený ďalší program. S príhovormi vystúpili starostka obce, minister, predseda
Okresnej Rady okresu Cahul a veľvyslanec EÚ. Nasledoval pripravený kultúrny program,
prezentácia miestneho folklóru a remesiel. Paralelnou súčasťou programu bol aj piknik priamo
nad riekou Dunaj, kde bola opäť možnosť diskutovať s moldavskými predstaviteľmi vládneho
aj mimovládneho sektora o možnostiach spolupráce krajín povodia Dunaja.
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