Regionálna rozvojová agentúra
Senec – Pezinok
Záverečná konferencia k projektu „Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského
plánovania v regionálnom kontexte“, realizovaného cez program Slovak Aid
Bratislava, 30.6.2016
Dňa 27. júna 2016 sa v moldavskom hlavnom meste Kišiňov uskutočnila záverečná konferencia
k bilaterálnemu slovensko–moldavskému projektu, zameraného na budovanie kapacít v oblasti
integrovaného mestského plánovania v regióne Center, Moldavsko. Projekt je spolufinancovaný
z programu Slovak Aid, a jeho cieľom bolo poskytnúť moldavským partnerom slovenské skúsenosti
v oblasti efektívneho fungovania miest a výkonu úloh územných samospráv tak, aby sa zvýšil ich
význam pre miestny a regionálny rozvoj.
Záverečná konferencia bola slávnostným vyvrcholením jedenapolročného projektu, v rámci ktorého sa
zrealizovali všetky naplánované aktivity a zároveň ako pridaná hodnota sa konal aj slávnostný akt
podpísania Zmluvy o spolupráci medzi mestom Senec, SR a mestom Ialoveni, MD ako aj
odprezentovanie projektu na medzinárodnom podujatí „Oslava Medzinárodného dňa Dunaja
v Moldavsku“, ktorá sa uskutočnila dňa 29.júna 2016 na hraničnom Moldavsko-RumunskoUkrajinskom rozmedzí.
Radi by sme vyzdvihli aspoň tie najdôležitejšie zrealizované aktivity. 1) Študijná cesta moldavskej
delegácie na Slovensku. Predstavitelia do projektu zapojených moldavských samospráv a moldavského
Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby mali v rámci tejto aktivity možnosť sa stretnúť
s predstaviteľmi slovenských samospráv priamo v regióne a diskutovať a spoločných problémoch
a možnostiach.
2) Slovensko – Moldavské Fórum, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2015 aj za účasti jeho excelencie
pána Roberta Kirnaga, veľvyslanca Slovenskej republiky v Moldavsku a zástupcu ministra pána Iona
Stratulata z moldavského Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby. 3) Podrobná analytická
štúdia o 12 mestách, regiónu Stred, Moldavsko spolu s interaktívnou mapou, prístupnou na webstránke projektu www.orase-centru.md ako aj s 12 projektovými návrhmi, ktoré sú zamerané najmä na
revitalizáciu verejných priestorov a parkov, na systém odpadového manažmentu a infraštruktúrne
projekty.
Všetci zúčastnení vysoko ocenili prácu na projekte ako aj jeho prínos a zároveň vyjadrili snahu o
využitie výsledkov v budúcnosti a ďalšiu spoluprácu.
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