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Konferenca STATUS v BALTIJU, 14. maj
V mestni občini Balti je bila 14. maja 2014 uvodna konferenca projekta STATUS, ki se jo je udeležilo približno 50
udeležencev. Konferenca se je odvijala na isti dan kot sestanek sveta evropske regije Zgornji Prut, kar je omogočilo tudi sodelovanje predstavnikov iz Romunije, Ukrajine
in Moldavije. Generalni konzul Mihai Baciu je poudaril pomembnost takih projektov, kot je STATUS za uravnoteženi ekonomski razvoj ciljni območij, za krepitev političnih
in kulturnih odnosov med sodelujočimi deželami. In ne
nazadnje je izpostavil pomembno vlogo tako sodelovanje
med državami evroobmočja in projektov pri pridobivanju
evropskih sredstev.

nega centra »ECORESURS« iz kraja Černivtsi v Ukrajini.
Spregovoril je o promociji in udejanjanju principov in
praks projekta STATUS v širši regiji Moldavije, Romunije
in Ukrajine.
Srečanje je zaključila Marina Covali in opozorila na pomembnost javne participacije ter na nujnost njenega
vključevanja pri razvoju projekta.

Na konferenci je uvodne besede podala podžupanja občine Balti, Marina Covali, sledil je uvodni govor vsebinskega
projektnega vodje Urbasofia, Piedro Elisei. Za njim je lokalni projektni vodja Sergiu Culibaba pripravil predstavitev projekta STATUS ter predstavil njegov namen, cilje in
dosedanje rezultate. Pietro Elisei pa je predstavil praktične primere, ki so jih naredili partnerji projekta.
Zatem je spregovoril Zinovii Broide kot predstavnik Ukrajine, partnerice projekta in direktor tehniško-znanstve-

Delavnica v BALTIJU, 15. in 16. maj
V Baltiju je bila 15. in 16. maja pripravljena pripravljena druga
delavnica. Na njej je sodeloval mednarodni strokovnjak Pietro
Elisei, projektni vsebinski vodja Urbasofie, organizatorji in moderatorji delavnice ter v projekt neposredno vpleteni odločevalci.
Ta, druga delavnica je imela zastavljene naslednje cilje:
• zbrati deležnike, da bi postali dejavni v procesu analiziranja problemov, ki jih je izpostavila prva delavnica;
• ovrednotenje problemov na vseh področjih dela, da bi lahko tako našli rešitve za najbolj pereče teme, s povezanih
delovnih področij na obravnavanem območju središča občine Balti in jim dati prednost.
Mednarodni strokovnjaki so v dejavnem procesu delovnih skupin prišli do konkretnih rešitev in učinkovitih metod, da bi lahko
dosegli želene rezultate. Vse navedene rešitve so bile zabeležene za nadaljnjo razpravo in analize v mestni skupščini Balti z
drugimi strokovnjaki delovnih področij, na katere se nanašajo.

BAIA MARE, 3. in 4. julij

Tretja in četrta delavnica projekta STATUS sta bili 3. in 4.
julija. Glavne teme prvega dne so bile predstavitve projekta metropolitanskega območja Baia Mare in integracija
projektov na nivoju regije. Naslednji dan so bile razprave
osredotočene na tematiko o oblikovanje urbanih delovnih skupin in urbanih centrov v metropolitanskem območju. Podrobno poročilo je na voljo na spletu, na naslovu:
http://seecityplatform.net/documents/events_report/
ReportWS3_BaiaMare.pdf

SATU MARE, 3. in 4. julij
Zadnja delavnica, ki je bila organizirana v okviru prijekta
STATUS, je bila namenjena oblikovanja prostorske strateške agende mesta Satu Mare. Na njej se je zbralo 33 odločevalcev, oziroma deležnikov.
Prvi dan je bila glavna debata namenjena oblikovanju strateškega dokumenta, udeleženci pa so se osredotočili na
glavne prednostne točke za javne intervencije, vključujoč
seznam projektov, evalvacijo potrebne količine sredstev
za predstavitveni portfelj projekta in finančno načrtovanje. Vzdušje je bil živahno, vendar pa so bili udeleženci soglasni, da so načrtovane intervencije jasne rešitve dobro
poznanih problemov, s katerimi se sooča mesto, tako da
ni bilo navzkrižja mnenj in so se lahko predvsem posvečali
podrobnostim.
Drugega dne so odločevalci pregledali in ovrednotili rezultate in kazalce zunanjega monitoringa, zatem pa nadaljevali z ovrednotenje najustreznejšega načina za vzpostavitev urbane delovne skupine. Udeleženci so bili soglasni, da
je najprimernejša rešitev partnerski sporazum.

delovno ...
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STATUS je projekt, ki ga podpira
Program Jugovzhodna Evropa (SEE Programme) 2007 – 2013.
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Pričujoči dokument odraža mnenja avtorjev prispevkov, zato organ upravljanja JV Evropa
ni odgovoren za kakršno koli uporabo, ki bi temeljila na tukaj objavljenih informacijah.
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