Slovensko–Moldavské Fórum v Moldavsku v rámci projektu SlovakAid
Bratislava, 16.11.2015
V dňoch 12. až 13. novembra 2015 sa v moldavskej obci Ivancea, okres Orhei, uskutočnilo
Slovensko-Moldavské Fórum, ktoré tematicky nadväzovalo na nedávnu študijnú cestu
predstaviteľov moldavskej samosprávy (primátorov, vice-primátorov a špecialistov),
moldavského Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby,
a troch moldavských
regionálnych rozvojových agentúr na Slovensku. Aktivity projektu Budovanie kapacít miest v
oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte, podporené cez
SlovakAid, majú za cieľ poskytnúť moldavským partnerom slovenské skúsenosti v oblasti
efektívneho fungovania miest.
Fórum otvorili vice-minister regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky Ion
Stratulat, slovenský veľvyslanec v Moldavsku Róbert Kirnág, riaditeľ moldavskej
Regionálnej rozvojovej agentúry Stred Eduard Ungureanu a riaditeľka Regionálnej rozvojovej
agentúry Senec-Pezinok Ľuba Pavlovová. Dvojdňové podujatie sa skladalo z plenárnej časti
a diskusií v zmiešaných tematických pracovných skupinách v prvý deň, a z výjazdov do
terénu v druhý deň s cieľom poukázať na konkrétne záležitosti priamo na mieste.
Slovensko-Moldavské Fórum, ktoré sa vďaka dobrej spolupráci s ďalšími zahraničnými
partnermi pôsobiacimi v Moldavsku stalo fórom medzinárodným, si získalo záujem
miestnych aktérov a podporilo nielen zdieľanie skúseností, ale aj tvorbu spolupráce do
budúcnosti. Zúčastnili sa ho miestni primátori, pracovníci mestských úradov, zástupcovia
obcí, ministerstiev, zamestnávateľov, experti na regionálny rozvoj z Moldavska a Slovenska,
ako aj ďalší aktéri pôsobiaci v podpore rozvoja kapacít miestnych samospráv v rámci
bilaterálnej pomoci USA, Nemecka, Poľska. Za slovenskú stranu sa zúčastnili primátor
a viceprimátor mesta Senec, pracovníci seneckého mestského úradu, starosta obce Doľany,
podpredseda Slovenskej živnostenskej komory, zástupkyňa Malokarpatskej vínnej cesty,
národní experti na regionálny rozvoj.
Účastníci si mali možnosť od slovenských expertov vypočuť príspevky o dôležitosti
integrovaného plánovania pre budúci rozvoj a jeho teoretických východiskách s aplikáciou na
nový zákon o regionálnom rozvoji v podmienkach SR – na národnej aj regionálnej úrovni –
s projekciou do moldavského kontextu. Dôraz bol kladený na praktické príklady dobrej praxe
s ohľadom na témy spolupráce: medzi mestami, ale aj medzi sektormi, hlavne spolupráca so
zamestnávateľmi a ďalšími lokálnymi aktérmi. Svoju dobrú prax predstavili mestá Senec
a Ungheni, predstavené boli komplementárne miestne iniciatívy v oblasti integrovaného
mestského plánovania aktuálne prebiehajúce v regióne: aktivity projektu na podporu lokálnej
samosprávy USAID, na ktoré slovenský projekt nadväzuje, a aktivity moldavskej obchodnej
komory, ktorá iniciuje stretnutia medzi miestnymi samosprávami a miestnymi podnikateľmi.
Témou boli aj projekty, ktoré môžu napomôcť ďalšiemu rozvoju a taktiež možné zdroje
financovania – tie boli odprezentované miestnym Informačným centrom pre miestne
samosprávy.
V štyroch pracovných skupinách vytvorených v rámci dvoch tematických panelov sa
diskutovalo na témy: Prepájanie stratégií a reality a Udržateľné partnerstvá. Spôsoby
zapájania zamestnávateľov do procesu integrovaného mestského plánovania v regionálnom
kontexte. Tu bol vytvorený priestor na priamu komunikáciu medzi moldavskými

a slovenskými predstaviteľmi, kde sa v rámci moderovanej diskusie zaoberali praktickými
riešeniami problémov, s ktorými sa pri mestskom plánovaní stretávajú, a formuláciou
odporúčaní, ktoré boli na záver prvého dňa reportérmi jednotlivých pracovných skupín
prezentované v pléne.
Druhý deň, 13. novembra 2015, účastníci fóra absolvovali návštevy vybraných lokalít
(návšteva implementovaných projektov, stretnutia s primátormi, atď.), ktoré súviseli
s celkovým zameraním podujatia. Na spoločnej večeri partneri uzavreli podujatie spoločnými
závermi a stanovili si ďalšie kroky do budúcnosti, v ktorých chcú pokračovať.
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