
Нові конкурси від Асоціації Єврорегіон Карпати - Україна 

Асоціація ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРАЇНА" оголошує чотири нові конкурси:
- конкурс освітніх обмінів між закладами Львівської та Луганської областей;
- конкурс культурних обмінів між закладами Львівської та Луганської областей;
- конкурс обмінів між засобами масової інформації Львівської та Луганської областей;
- конкурс ініціатив місцевих карпатських громад.

Детальніше про конкурси у розділі Конкурси та гранти

Представлення конкурсів відбулось 23 березня 2018 року під час інформаційної сесії
"Нові конкурсні та проектні можливості для громад Львівщини". 

У презентації взяли участь: голова Львівської обласної ради, голова Правління Асоціації
Олександр Ганущин, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації, представники самоврядних органів
Львівщини та громадськості.

  

"Сьогодні ми говоримо про ті успіхи, яких уже вдалося досягти, а також презентуємо
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потенційні можливості для громад області. Оскільки Львівщина є прикордонним регіоном,
відтак одним з найважливіших напрямків роботи є саме транскордонне співробітництво.
Разом з нашими партнерами, зокрема з Польщі, завдяки залученим коштам
Європейського Союзу маємо можливість реалізовувати на Львівщині важливі
інфраструктурні, історико-культурні, туристичні, освітні проекти. Закликаю
представників територій долучатися до процесу підготовки цікавих проектів, які зможуть
претендувати на перемогу та фінансовий ресурс», - наголосив Олександр Ганущин.
"Хочу, щоб і надалі наша співпраця із Львівською обласною радою приносила позитивні
зміни. Ми лідируємо серед областей Карпатського регіону. Наша лідируюча функція – це
не лише можливості, але й важливі обов'язки. Для нас важливі конкретні результати в
конкретних проектах. У порівнянні із іншими областями України, Львівщина – значно
попереду. Але нам потрібно зробити ще дуже багато для того, щоб люди відчули, що
зміни і зрушення є», - зазначив Олег Синютка.
Окрім цього, учасникам інформаційної сесії виконавча директорка Асоціації
ЄВРОРЕГІОН "КАРПАТИ - УКРАЇНА" Галина Литвин презентувала підсумки участі
Львівської області у конкурсі проектів в рамках Програми секторальної підтримки
регіонального розвитку та проекти-переможці Асоціації у рамках зазначеної Програми,
зокрема "Карпатська мережа регіонального розвитку" та "Схід і Захід разом: будуємо
довіру з шкільної парти".
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