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AGENDA
Conferința națională

"EU RO Governa
Governance"
ediția
ția a IV
IV-a, 23 – 25 iunie 2019, Iași, România

Ziua I

Duminică , 23 iunie 2019
Sosiri și bun venit

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
Ziua II

Deschidere oficială și cuvânt de bun venit
Introducere și prezentarea participanților
Luni, 24 iunie 2019
Politica de Coeziune în România

09:00 – 12:00

13:00 – 15:00
15:00 – 19:00

19:00 – 19:30
Ziua III

Sesiune plenară
Politica de Coeziune în România – prezentare privind distribuția
distribu și implementarea la
nivel național
țional a fondurilor europen
europene
Sesiune de întrebări și răspunsuri
Concluzii
Pauză de prânz
rânz
Grupuri de lucru
Analiza SWOT asupra implementării Politicii de Coeziune în România
Pauză de cafea
Prezentarea rezultatelor grupurilor de lucru
Concluzii ale sesiunilor zilei
Evaluarea zilei
Marți, 25 iunie 2019
Proiecte finanțate
țate prin Politica de Coeziune

10:00 – 13:00

13:00 – 15:00
15:00 – 19:00

Sesiune plenară
Prezentarea rezultatelor proiectului Cunoașterea
șterea politicilor de coeziune, factor de
consolidare a identită
identității europene
Pauză de cafea
Sesiune interactivă
Biblioteca Vie Proiecte implementate în România cu fonduri europene
Participanții
ții care coordonează sau sunt implicați în proiecte susținute cu fonduri
europene vor fi invita
invitați să fie „cărți vii” în cadrul acestei metode
Pauză de prânz
rânz
Grupuri de lucru
Sesiune de lucru în echipe asupra modalită
modalităților de diseminare
are și follow-up ce pot fi
implementate la nivel na
național
Pauză de cafea
Evaluare și concluzii ale C
Conferinței
Ceremonia de înmânare a certificatelor
Coordonator proiect,
Ana Cristina Zacornea
Președinte
ședinte Executiv EuroDEMOS
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