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V Moldavsku sa začal projekt SlovakAid „Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného
mestského plánovania v regionálnom kontexte“ koordinovaný RRA Senec-Pezinok
Tlačová správa, Bratislava, 2. február 2015
K 1.1. 2015 sa začala implementácia projektu Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského
plánovania v regionálnom kontexte, v rámci ktorého bude RRA SP v spolupráci s mestom Senec
odovzdávať skúsenosti a posilňovať moldavské mestá v tejto problematike. 30.1.2015 sa v Kišiňove
uskutočnila otváracia konferencia, ktorej predchádzali stretnutia s lokálnymi aktérmi.
Celkovým cieľom projektu je zlepšiť výkon úloh územných
samospráv a posilňovať ich význam pre miestny a regionálny
rozvoj, identifikovaným ako potreba a špecifický cieľ tejto výzvy
zameranej na Moldavsko. Cieľ posilnenia kapacít miestnych
samospráv je dlhodobo súčasťou všetkých rozvojových
dokumentov a stratégií týkajúcich sa Moldavska, vrátane
najnovšie pripravovanej Asociačnej dohody.
Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo 29.1.2015 a úvodná
konferencia následne 30.1.2015. V deň projektového stretnutia
zástupcovia kontraktora absolvovali sériu vopred pripravených
stretnutí s cieľom získania informácií o aktuálne prebiehajúcich
iných projektov ostatných donorov a organizácií a zabezpečenia
čo najväčšej možnej synergie a efektivity. Stretnutia boli
zorganizované v spolupráci so slovenským zastupiteľstvom
v Kišiňove a slovenským rozvojovým diplomatom pôsobiacim
v Moldavsku. Úvodná konferencia s 50 účastníkmi. Zúčastnil sa jej
zástupca ministra regionálneho rozvoja, ktorý konferenciu
otvoril, riaditeľka odboru medzinárodnej spolupráce ministerstva
regionálneho rozvoja, slovenský veľvyslanec, riaditeľka
kontraktora, projektoví manažéri, predstavitelia zainteresovaných moldavských miest, regionálnych združení
miest, zástupcovia medzinárodných rozvojových organizácií a moldavskí rozvojoví experti.
Dosiahnutím výsledkov projektu by sa mali cieľové skupiny prakticky zorientovať v komplexnej problematike,
s ktorou už možno majú teoretickú a povrchnú skúsenosť z rôznych tréningov zameraných na rozvoj svojich
kapacít, no v súvislosti s veľkým množstvom podnetov a úloh strácajú prehľad a motiváciu. Práve dôraz na
praktické aktivity, úzke kontakty s ľuďmi z praxe, ktorí denne čelia podobným situáciám (alebo im v minulosti
čelili a vyrovnali sa s nimi) je pre cieľové skupiny veľmi motivujúce.
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