
Захід підготовлений за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська 
синергія» (http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/). Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході,  

є особистою позицією спікерів і необов’язково  відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду 
«Відродження». 

 

 

проект 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 «Регіональна політика в Україні:  
європейський вимір транскордонного співробітництва» 

 

 
18 травня 2018 р. 

 м.Київ, Раціотель Київ, вул. Ямська, 52  
(станція метро «Палац Україна») 

 
Захід проводиться в рамках проекту «Синергія програм транскордонного співробітництва та стратегій 

регіонального розвитку в Україні – вікно можливостей для прикордонних областей», який реалізує ГО 

«Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» в партнерстві з Асоціацією регіональних 

аналітичних центрів за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 

грантового компоненту проекту «Громадська синергія» та під егідою Української національної платформи 

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства. 

10:30-11:00 Реєстрація учасників. Вітальна кава 

11:00-11:10 Відкриття конференції  

Модератор: Вдовенко Юрій - Центр транскордонного співробітництва, експерт 

проекту   

11:10-11:25 Вітальне слово 

Вдовенко Юрій - експерт проекту   

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(очікується підтвердження)  

Представник Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства (очікується підтвердження) 

11:25-11:40 Сесія 1. Презентація проекту та методології дослідження 

Донцова Олеся - Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 

керівник проекту  

Романенко  Євгеній –  Поліський фонд міжнародних та регіональних 

досліджень, експерт проекту   

11:40- 12:00 Загальна презентація результатів дослідження 

Романенко  Євгеній – Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 

http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/
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експерт проекту   

12:00-12:30 Дискусія 

Модератор: Вдовенко Юрій -  Центр транскордонного співробітництва, експерт 

проекту   

12:30-13:00 Сесія 2. Регіональні презентації 

Представники Асоціації регіональних аналітичних центрів (Рівненська,  

Закарпатська, Київська області)  

13:00-14:00 Обід  

14:00-15:00  Продовження регіональних презентацій 

Представники Асоціації регіональних аналітичних центрів (Львівська, 

Волинська області)  

Дискусія 

15:00-16:30 Сесія 3. Транскордонне співробітництво в Україні – інструмент розвитку 

прикордонних територій та чинник реалізації її євроінтеграційних прагнень 

Представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 

(очікується підтвердження)  

Представники ПТТС в Україні (Програми транскордонного співробітництва 

«Польща-Білорусь-Україна 2014-2020») (очікується підтвердження) 

Дискусія 

16:30-17:00 Підбиття підсумків 

http://www.irf.ua/programs/eu/civicsynergy/

