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AGENDA
Conferința multiregională

"EU RO Governance"
15 – 18 noiembrie 2018, Iași, România

Ziua I

Joi , 15 noiembrie 2018
Sosiri și bun venit

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Ziua II

Sosiri
Deschidere oficială și cuvânt de bun venit
Scurtă prezentare proiect
Prezentarea participanților
Introducere în politica de coeziune a Uniunii Europene
Cina

Vineri, 16 noiembrie 2018
Provocări, soluții și recomandări privind Politica de Coeziune

11:00 – 14:00

14:00 – 16:00
16:00 – 19:00

19:00 – 19:30
20:00 – 21:00

Sesiune plenară
Cuvant bun venit, prezentare panel invitați
Provocări actuale pentru Uniunea Europeană și Agenda europeană
Rolul politicii de coeziune în susținerea dezvoltării regionale și îmbunătățirea calității
vieții cetățenilor;
Rolul politici de coeziune în dezvoltarea la nivel regional și național și investiții;
Rolul politici de coeziune în susținerea locurilor de muncă;
Mijloace de diseminare a impactului politicii de coeziune;
Sesiune de întrebări și răspunsuri.
Pauză de prânz
Grupuri de lucru
Provocări și soluții privind politica de coeziune
Provocări actuale în comunitățile și regiunile reprezentate pentru dezvoltarea și
implementarea fondurilor și programelor europene;
Soluții și recomandări privind provocările actuale pentru Uniunea Europeană și Agenda
europeană.
Pauză de cafea
Modalități de creștere a vizibilității politicii Uniunii Europene la nivel de mase
Implicarea cetățenilor în conturarea viitoarelor acțiuni de creștere a conștientizării
identității europene, cetățeniei europene și nivelului de participare.
Concluziile grupurilor de lucru
Evaluarea zilei
Cina
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Sâmbătă, 17 noiembrie 2018
Măsuri de implementare și follow up

10:00 – 13:00

13:00 – 15:00
15:00 – 19:00

20:00 – 21:00

Grupuri de lucru
Politica de coeziune – fonduri principale
Fondul European de Dezvoltare Regională;
Fondul de Coeziune;
Fondul Social European.
Pauză de prânz
Sesiune plenară
Măsuri de continuare și diseminare a rezultatelor conferinței
Colaborări viitoare – plan de acțiune
Cina

Ziua IV

Duminică, 18 noiembrie 2018
Evaluare și concluzii

10:00 – 13:00

Evaluare și concluzii
Ceremonia de înmânare a certificatelor

13:00

Plecări
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