Навчальний візит на високому рівні

Політика регіонального розвитку у Словенії
ДЕНЬ 1 – понеділок, 18.11.2019
08:30 – 11:00

11:15 – 12:45

13:00 – 14:00
15:00 – 15:40

16:15 – 18:00

Міністерство економічного розвитку та технологій
пан Алеш Кантарутті, Державний секретар,
пан Марко Дрофенік, Директорат регіонального розвитку
 Презентація політики регіонального розвитку
 Інструменти та установи реалізації політики (сектори з особливими
проблемами розвитку)
 Координація з політикою та установами ЄС
Урядове управління з питань розвитку та європейської політики згуртованості
д‐р Невенка Рибич, Державний секретар,
Зустріч з паном Бояном Суворовим, Головою Управління з питань згуртованості
 Презентація політики та інструментів згуртованості
 Регіони згуртованості та муніципалітети в політиці згуртованості
 Європейські інструменти регіонального співробітництва
Обід
Міністерство закордонних справ Республіки Словенія
пані Сімона Лесковар, Державний секретар
 Привітання та коротка презентація сфер співпраці між країнами
 Презентація діяльності Словенії в Україні
 Останні новини про українців у Словенії
Агентство регіонального розвитку Люблянського регіону
Заступник Директора АРР Люблянського регіону, пан Матей Гойчич та пані Ліліана
Древеншек

ДЕНЬ 2 – вівторок, 19.10.2019
9:30 – 11:30

12:00 – 13:00

13.00 – 14.00
14:00 – 15:20

16:00 – 17:30

Інститут макроекономічного аналізу та розвитку
пані Мая Беднаш, директор, Матевз Гріберник, старший радник
 Економічний розвиток країни; моніторинг, оцінка та огляд впровадженої
політики розвитку
 Процес наближення до ЄС та адаптація політик та установ
 Підготовка підґрунтя для прийняття рішень на основі доказів у сферах
політики розвитку
Владімір Пребіліч, мер міста Кочев’є та віце‐президент Асоціації муніципалітетів та
міст Словенії
 Успішний приклад місцевого розвитку за менш сприятливих умов (колишня
військова зона, недосконала транспортна інфраструктура)
Обід
Міністерство державного управління
пан Роман Лавтар, голова служби місцевого самоврядування
 Місцеве самоврядування в Словенії та система державного правового нагляду
д‐р Марія Маркеш (колишній заступник міністра з питань сільського
господарства, ключові розробники політики у галузі сільського господарства та
природоохоронної діяльності після вступу до ЄС)
 Сектори, які відстають у розвитку (сільськогосподарський регіональний,
природоохоронний, економічний сектори)
 Просторовий вимір територій, які відстають у розвитку
 Виклики політик щодо їх вирішення та пошуку гарного поєднання та
визначення інструментів впровадження
 Приклади успішних та невдалих проектів чи інструментів

