
Конференція Карпати: фінансові інструменти місцевого розвитку 

8-9 грудня 2017 року відбулася Конференція "Карпати: фінансові інструменти місцевого
розвитку", що проходила в рамках відзначення Дня місцевого самоврядування та 10-ої
річниці Асоціації "Єврорегіон Карпати – Україна" в с. Плав'я Сколівського району
Львівської області. 

  

У рамках заходу:
- проведено три панельні дискусії “Інструменти фінансування регіонального розвитку в
Карпатах”, “Інструменти фінансування транскордонної і міжрегіональної співпраці на
службі у громад”, “Обласні та державні програми: ефективність та нові підходи до
фінансування ініціатив місцевих громад” за участі високоповажних спікерів з України,
Польщі та Румунії, зокрема Андрій Парубій, Mikhail Titarchuk, Оксана Юринець (Oksana
Yurynets), Микола Княжицький, Микола Величкович, Юрій Гарбуз (Yury Garbuz), Oleg
Synyutka, Володимир Гірняк, Janina Ewa Orzełowska, Rafał Baliński, Georghe Flutur, Bartek
Ostrowski, Victor Liakh, Денис Шмигаль, Роман Филипів.
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- відбувся круглий стіл “Сталий розвиток Карпат: співпраця задля поступу” та
Карпатський форум партнерства за участю Олександр Ганущин, Михайло Рівіс, Іван
Мунтян, Михайло Андрюк (Михайло Іванович Андрюк), Павло Ванджурак, Тетяна
Іванівна Терлецька, Василь Худинець.

- оголошено обласний конкурс проектів місцевого розвитку у Львівській області на 2018
рік;
- проведено Урочисті Загальні Збори Асоціації органів місцевого самоврядування
“Єврорегіон Карпати – Україна”, присвячені 10-річчю діяльності;

- підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо сталого розвитку між Програмою
розвитку Організації Об’єднаних Націй, Львівською обласною радою;

- презентовано засади Програми підтримки ініціатив карпатських громад та Програми
„Змінимо країну разом";
- представлено транскордонні проекти “Світ Карпатських Розет – заходи із збереження
унікальності культури Карпат” (Agnieszka Pieniazek), "Єднає нас Буг - утворення двох
транскордонних байдаркових туристичних маршрутів" (Микола Пасько) та "Поліпшення
системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксєнжполь у
Польщі та в м. Червоноград в Україні - через розвиток каналізаційної інфраструктури"
(Андрій Залівський);

- відбулася прес-конференція з нагоди підсумків конкурсного набору Програми
траскордонного співробітництва Польща-Білорусь -Україна 2014-2020 у тематичних цілях
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"Доступність" та "Кордони", в рамках яких з 31 проектів-переможців з 16 регіонів 8
реалізовуватимуться на території Львівщини;
- проведено круглі столи на тему фінансування заходів з підвищення
енергоефективності об‘єктів бюджетної сфери (Фонд Східна Європа,
@www.uhodameriv.eu) та щодо інструментів регуляторної політики у контексті
економічного розвитку регіонів (Програма USAID "Лідерство в економічному врядуванні");

- вручено відзнаки з нагоди Дня місцевого самоврядування.
Тішимося, що вже вдруге подібний захід Асоціація ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРАЇНА"
організовує спільно з Львівська обласна рада та Асоціація Місцевих Рад "Ради
Львівщини". Дякуємо усім спікерам, учасникам, партнерам та спонсорам заходу
(Львівська обласна державна адміністрація, Фонд Східна Європа, ДТЕК - DTEK,
Моршинська, Світоч) - саме Ви надихаєте нас до пошуку нових платформ та форматів
співпраці для користі громад Карпатського Єврорегіону.
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