ГРОМАДСЬКІ ДЕБАТИ
“Стратегія ЄС для Дунайського регіону та Україна:
можливості, виклики та стан імплементації”
29 вересня 2014, Одеса, Україна
29 вересня 2014 року у місті Одеса за адресою пров. Санаторний, 2 (будинок представництв
обласної ради) відбудуться громадські дебати з обговорення Стратегії Європейського Союзу для
Дунайського регіону та участі у ній України. Реєстрація учасників о 9:30, початок заходу о 10.00.
Співорганізаторами заходу виступають громадська організація "Центр регіональних досліджень"
(м. Одеса), Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі та Одеська
обласна державна адміністрація. Захід проводиться спільно з міжнародною неурядовою організацією
«Дунайський форум громадянського суспільства» зі штаб-квартирою у місті Айзенштадт (Австрія),
Фундацією задля міцних європейських регіонів “Foster Europe” (Австрія) та Фондом Фрідріха Еберта.
Захід проводиться в рамках проектів «Посилення ролі громадянського суспільства у сприянні
Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону», що фінансується Європейським
Союзом, та Danube River Show, що фінансується Урядом землі Баден-Вюртемберг (Німеччина).
Метою Заходу є обговорення поточних процесів щодо реалізації Дунайської стратегії на рівні ЄС
та в Україні, аналіз можливостей для розвитку транскордонного співробітництва та співпраці України з
іншими державами Дунайського регіону, та проведення публічної дискусії з приводу розробки
Комплексного бачення реалізації Дунайської стратегії в Україні.
У дебатах візьмуть участь народні депутати України, депутати місцевих рад, дипломати,
представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, провідні вітчизняні та закордонні
(Австрія, Угорщина, Швеція) експерти та фахівці науково-дослідних установ, громадських організацій.
Серед закордонних учасників у дебатах візьмуть участь: Йорг Міртль, представник Секретаріату 10-го
пріоритетного напрямку Дунайської стратегії «Інституційні спроможності та співробітництво» (Уряд міста
та федеральної землі Відень, Австрія), Штефан Август Лютгенау, директор Фундації задля міцних
європейських регіонів “Foster Europe” (Австрія) та президент Дунайського форуму громадянського
суспільства, Коломб де Мерсей, керівник сектору громадянського суспільства та ЗМІ Представництва
Європейського Союзу в Україні, представник Фонду Фрідріха Еберта.
Довідково: Українська частина Дунайського регіону, яка є об’єктом Стратегії Європейського Союзу
для Дунайського регіону, охоплює території чотирьох областей: Одеської, Чернівецької, ІваноФранківської, Закарпатської.
Участь України та її регіонів у Дунайській стратегії ЄС має посилити євроінтергаційний вектор
розвитку нашої держави та активізувати нашу участь у спільних проектах, що реалізуються Євросоюзом
та країнами Дунайського регіону в басейні Дунаю, а також сприяти розбудові ефективної регіональної
політики в Україні, головним акцентом якої має бути стимулювання сталого регіонального та місцевого
розвитку за рахунок насамперед мобілізації власних можливостей українських областей та місцевих
громад.
Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону – це макрорегіональна стратегія, що
була прийнята Європейської комісією в грудні 2010 року та схвалена Радою Європи в 2011 році.
Стратегія була розроблена Європейською Комісією спільно з країнами Дунайського регіону та іншими
зацікавленими сторонами з метою вирішення спільних проблем. Стратегія спрямована на забезпечення
взаємодії та координації діяльності між країнами Дунайського регіону та проектами, програмами й
ініціативами, що реалізуються в Дунайському регіоні.
Стратегічним завданням України є максимально ефективне залучення держави та регіонів до
участі в Дунайській стратегії та окремих проектах, які можуть реалізовуватися в її рамках.

Загалом Дунайська стратегія включає 4 основні напрями та 11 пріоритетів:
І напрям - «Покращення комунікацій»
 Транспорт і комунікації
 Стала енергетика
 Розвиток культурних, туристичних та особистісних зв’язків
ІІ напрям - «Охорона довкілля у Дунайському регіоні»
 Відновлення та підтримка якості водних ресурсів
 Управління екологічними ризиками
 Збереження біорізноманіття, ландшафтів, якості повітря та ґрунтів
ІІІ напрям - «Сприяння процвітанню у Дунайському регіоні»
 Розвиток інтелектуального суспільства шляхом досліджень, освіти та інформаційних технологій
 Підтримка конкурентоспроможності підприємств, включаючи кластерний розвиток
 Інвестування у людей та їхню кваліфікацію
ІV напрям - «Зміцнення Дунайського регіону»
 Посилення інституційної спроможності та співпраці
 Спільна робота над забезпеченням безпеки та роз в’язанням питань організованої злочинності.






Ознайомитись з додатковою інформацією можна за такими посиланнями:
http://www.danube-region.eu/
http://crs.org.ua
http://me.kmu.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=218910&cat_id=175978
http://od.niss.gov.ua/articles/461/

Захід проводиться за підтримки:
Європейського Союзу через проект «Посилення ролі громадянського суспільства у сприянні
Уряду в процесі реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону»

Урядом землі Баден-Вюртемберг (Німеччина) спільно із Фондом
Баден-Вюртембергу через проект «Danube River Show»

Фонду Фрідріха Еберта

