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Locul de desfăşurare

Perioada

1.

Suedia – Danemarca
(Malmo – Copenhaga)

iulie

2.

Portugalia – Lisabona

iulie

3.

Grecia –
Pirgos –Peloponez

august

4.

Turcia - Turkler - Alanya

august –
septembrie

Evenimentul, tema

Nevoia abordării strategice a dezvoltării locale; Serviciile publice ca mijloc de apropiere a
administraţiei de cetăţean. Acţiunea se desfăşoară în parteneriat cu Primăria din Malmo –
Suedia şi Compania de Servicii Publice din Copenhaga (vizită de studii şi schimb de
experienţă).
Aspecte generale privind serviciile publice locale; Actorii implicaţi în organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice (schimb de experienţă)
“Valorificarea parteneriatului în interesul unei intercomunalităţi pentru maximizarea
beneficiilor ce rezultă dintr-o investiţie publică”. Participanţii au posibilitatea să vadă cum
autorităţile locale pot colabora între ele, în parteneriat în beneficiul cetăţenilor într-o subregiune
sau în interiorul unei localităţi. Zona este cunoscută ca un model reprezentativ de strategie de
dezvoltare locală. Conferinţa se organizează cu sprijinul Departamentului pentru implementare
programe europene din Parlamentul Greciei (Conferinţă Europeană).
“Planificarea strategică a unei localităţi“. Conferinţa aflată la a XI-a ediţie se organizează la
Turkler în cadrul Programului Teritoriu - european cooperare şi dezvoltare în parteneriat cu
Uniunea Mediteraneană a Municipalităţilor din Turcia. Conferinţa are drept scop abordarea
teoretică şi practică a conceptului de dezvoltare locală şi de creştere a atractivităţii teritoriului
prin realizarea unor obiective de interes local.

Mijloc de
transport

Avion +
tren

Avion
Avion +
autocar +
feribot

Avion +
autocar

Participarea la aceste acţiuni vă oferă posibilitatea să vă informaţi cu modalităţile concrete de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, de elaborare a
strategiilor de dezvoltare durabilă şi de pregătire şi implementare a proiectelor cu finanţare europeană sau în parteneriat public-privat.
Aceste întâlniri vor constitui în acelaşi timp un bun prilej de a identifica noi parteneri în scopul dezvoltării unor relaţii de colaborare în viitor.
Pentru informaţii suplimentare şi detalii privind organizarea, persoanele de contact sunt: domnul Cristian Marica 0722/25.25.01 şi doamna Ioana Guliman
0728/85.53.28, tel/fax: 021/315.51.18; 021/311.02.33, e-mail: pspoffice@gmail.com.
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