Združenie miest a obcí Slovenska
Vás pozýva na

Úvodnú konferenciu
organizovanú v rámci projektu
„Slovensko - ukrajinská cezhraničná spolupráca“,
ktorý realizujeme vďaka podpore
z Grantov EHP

Ciele:
-

predstavenie partnerského projektu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom
a Ukrajinou
diskusia s partnermi a odbornou obcou k možnostiam cezhraničnej spolupráce
predstavenie súčasného stavu slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce.

Termín konania:
8. 4. 2021, 9:30 - 12:15
Spôsob konania:
Prostredníctvom platformy ZOOM
Pracovné jazyky: slovenčina, ukrajinčina, angličtina
Organizačné informácie:
Organizačný garant:

●
●

Kancelária Združenia miest a obcí Slovenska
hlavickova@zmos.sk
+421 902 502 635

účasť na konferencii pre zaregistrovaných je bezplatná;
potvrdenie o účasti prosím odošlite prostredníctvom registračného formuláru

https://forms.gle/d7puxqTLYb74h2KK9
________________________________________________________________________________________
Projekt „CBC4US“ získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP.
Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Program:
Úvodné slovo
Branislav Tréger, predseda ZMOS
J.E. Terje Theodor Nervik, mimoriadny a splnomocnený
veľvyslanec Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike
09:30 - 09:55

J.E. Yurii Mushka, mimoriadny a splnomocnený
Veľvyslanec Ukrajiny v Slovenskej republike
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Oleksandr Slobozhan,
ukrajinských miest

09:55 –10:15

výkonný

riaditeľ

Asociácie

Predstavenie projektu z pohľadu prijímateľa
Michal Kaliňák, ZMOS
Predstavenie projektu z pohľadu partnerov
Yuliia Bandura, Asociácia ukrajinských miest (AUC)

10:15 – 11:00

Christian Larsen, Nórska asociácia
regionálnych samospráv (KS)

miestnych

a

Eduard Buraš, Združenie FEMAN
Príležitosti na rozvoj slovensko-ukrajinskej spolupráce
Matej Štefánik, Program ENI Cezhraničná spolupráca
Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajina 2014 –
2020

11:00 - 11:30

Peter Tomášek, Odbor rozvojovej spolupráce a
humanitárnej pomoci, Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí SR
Boris
Tonhauser,
PLATFORMA
miestnych
a
regionálnych samospráv pre medzinárodnú spoluprácu,
Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)
Bella
Tskhelishvili, PLATFORMA
miestnych
a
regionálnych samospráv pre medzinárodnú spoluprácu,
Rada európskych obcí a regiónov (CEMR)
Príklady dobrej praxe v cezhraničnej spolupráci

11:30 - 12:00

Daniela Galandová, primátorka Sniny
Ján Cundra, starosta Nižná Polianka
Nadežda Sirková, starostka Ubľy

12:00 – 12:15

Záverečná diskusia
Michal Kaliňák, ZMOS

