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 Прес-анонс 
 

Запрошуємо представників засобів масової інформації на Міжнародну 

конференцію «Належне управління територіальних громад: досвід 

стратегічного планування країн Вишеградської четвірки для країн Східного 

партнерства» у рамках однойменного проекту. Проект реалізовується протягом 

2017-2018 років у Вінницькій області (Україна) та Республіці Молдова Громадською 

організацією «Єврорегіон «Дністер» за підтримки Міжнародного Вишеградського 

Фонду та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів. 
 

Міжнародна конференція відбудеться 27 лютого 2018 року в приміщенні 

Обласної Філармонії (м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7), початок роботи 

конференції о 11:00. Тривалість конференції – до 3,5 годин. 
 

Головною метою проекту є підвищення ефективності місцевого врядування та 

сприяння місцевому розвитку шляхом напрацювання комплексних стратегій 

розвитку пілотних громад країн Східного партнерства за широкої участі 

громадськості на основі досвіду країн Вишеградської четвірки.   

У рамках проекту реалізовано проведення циклу тренінгів для представників 

28 громад Вінницької області та Республіки Молдова, навчальний візит до країн 

Вишеградської четвірки та розробку стратегій розвитку для 14 пілотних громад за 

експертного супроводу, а також створення методичного посібника щодо розробки 

стратегій розвитку громад.  

 Більш детально з проектом можна ознайомитись на офіційному сайті 

https://v4foreapgg.weebly.com  
 

Саме Міжнародна конференція стане підсумковим заходом проекту за участі 

представників партнерів проекту з України, Молдови, Польщі, Чехії, Угорщини та 

Словаччини, учасників проекту, представників органів місцевого самоврядування, 

органів влади, громадськості, міжнародних фондів та інших зацікавлених осіб. 

Орієнтовна кількість учасників – 200 осіб. 

У рамках програми Конференції будуть презентовані отриманий досвід та 

кращі практики країн Вишеградської четвірки у сфері стратегічного планування, 

розроблені стратегії розвитку 14-ти пілотних громад України і Республіки Молдова, 

методичний посібник щодо розробки стратегій розвитку громад. Програмою також 

передбачено індивідуальне спілкування, консультації експертів та дискусійні панелі, 

а також харчування учасників. 
 

Запрошуємо представників засобів масової інформації до участі у Міжнародній 

конференції проекту.  

За додатковою інформацією звертайтеся до координатора проекту – Анастасії 

Ланової (тел. +38-093-347-10-07, lanova.nastya@gmail,com). 
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