ČEZMEJNO / TRANSFRONTALIERO: INFORMATIVNI, IZOBRAŽEVALNI IN
MREŽNI SEMINAR MED SLOVENIJO IN ITALIJO

Koper, 13. oktober 2015 - PiNA organizira v sredo, 21. oktobra 2015, informativni,
izobraževalni in mrežni seminar med Slovenijo in Italijo z naslovom ČEZMEJNO /
TRANSFRONTALIERO. Namen seminarja je oblikovati in utditi čezmejna partnerstva in
sodelovanja različnih sektorjev družbe, da bi dosegli ambiciozno zastavljene cilje
reformirane kohezijske politike EU, katere glavni prejemniki bodo evropske regije in
mesta.
Seminar,

ki

bo

poudarjal

vlogo

mehkih

projektov

kot

demokratičnega

orodja,

pomembnega za polno vključevanje državljank in državljanov, bo od 9.30 do 16.00 potekal
v Mestni sejni sobi Pretorske palače v Kopru (Titov trg 3).
Zastavljeni cilji strategije Evropa 2020 so usmerjeni v spodbujanje gospodarske rasti in
ustvarjanje delovnih mest, boja proti podnebnim spremembam in energetski odvisnosti ter
zmanjšanje revščine in socialne izključenosti. Možnost razvoja skupnih ciljev in uspešnost
koriščenja kohezijske politike kot glavne naložbene politike EU sta odvisni od pripravljenosti
vpletenih sektorjev delati in sodelovati v trdnem partnerstvu z drugimi ter spodbujanja
socialnega dialoga.
Seminar bo zato zasnovan kot priložnost za izmenjavo znanja, mnenj in predlogov, da bi okrepili
stara in oblikovali nova zavezništva, ki bi skupaj uspešno izvajala programe in projekte,
namenjene krepitvi blagostanja družbe na obeh straneh meje.
Dogodek je namenjen predstavnicam/-kom javnih institucij, šol, univerz in njenih
posameznih članic, vodjem čezmejnih in mednarodnih projektov v civilnih organizacijah,
predstavnicam/-kom lokalnih oblasti in drugim akterkam/-jem, ki delujejo na področju
čezmejnega sodelovanja ali jih zanima vključitev v program INTERREG.

PROGRAM
9.00–9.30

Registracija in jutranji prigrizek

9.30–10.00

OTVORITEV
Pozdravni nagovori

10.00–11.30

MEHKI PROJEKTI IN NJIHOV STRATEŠKI POMEN ZA RAZVOJ
Okrogla miza:
Evropska unija in mehki projekti: zakaj jih potrebujemo?
Prednosti in izzivi za občine pri izvajanju mehkih projektov.
Izzivi za organizacije civilne družbe, ki želijo sodelovati pri projektih.
Saverio d’Eredità (Informest)
Tatjana Hvala (BOREO, regijsko stičišče nevladnih organizacij Notranjsko-kraške regije)
Laura Comelli (Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina)

11.30–12.00

Odmor

12.00–13.00

PREDSTAVITEV PROGRAMA INTERREG V-A, ITALIJA – SLOVENIJA
Iztok Škerlič, vodja, Skupni tehnični sekretariat, Avtonomna deleža Furlanija
Julijska krajina

13.00–14.30

PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRIH PRAKS SODELOVANJA NA PODROČJU
MEHKIH VSEBIN
Zaira Vidau (EDUKA, SLORI)
Fabiola Meo (BUMP, AREA Science Park Trieste)
Elena Slanisca (STUDY CIRCLES, ENFAP)

14.30–16.00

ZAKLJUČEK SEMINARJA

Seminar predstavlja lokalno aktivnost mednarodnega projekta ROUNDTRIP, podprtega s strani
programa Evropa za državljane, ki promovira demokratično participacijo preko spodbujanja
vključevanja državljanov v javne zadeve ter spodbujanja lokalnih odločevalcev k ustvarjanju
priložnosti za aktivno udejstvovanje in vključevanje državljanov.
Dogodek bo potekal v slovenskem in italijanskem jeziku. Poskrbljeno bo za simultano prevajanje.
Obvezna predhodna prijava na katerina.kljun@pina.si.
Dodatne informacije o dogodku: Kaja Cunk, kaja.cunk@pina.si / 040 731 326

