Procesul Oradea
Atelier-webinar 12 noiembrie 2020 / 9h30 -12h30 (CEST)
Implementarea unei strategii comune pentru integrarea regiunilor de
frontieră
9:30 Salutări
Anna-Monika Modzelewska manager de program, Comisia Europeană
Gyula Ocskay secretar general, CESCI
José Osete director, IFECO
9:45 – 10:15 Boris Ravignon, președinte al metropolei din Ardenne și primar al orașului
Charleville-Mézières și Aurélien Biscaut, secretar general, Mission Opérationnelle
Transfrontalière (MOT)
- Strategia transfrontalieră pentru Ardenne: dezvoltarea comună a unei strategii
transfrontaliere pentru Ardenne. Cum poate fi prioritizată o viziune comună pentru
dezvoltarea transfrontalieră?
Proiectul, adoptat la începutul anului 2020, își propune să dezvolte o strategie
transfrontalieră franco-belgiană pentru perioada 2021-2027 (în special în contextul
programării Interreg Franța-Valonia-Flandra), de-a lungul obiectivelor cuprinzătoare și pe
termen lung și utilizând o abordare locală și operațională.
Obiective pe termen lung:
- îmbunătățirea dialogului franco-belgian în zona Ardeni
- crearea unei viziuni regionale de comun acord
- contribuirea la dezvoltarea poziționării și marcării zonei
Pe termen scurt, la nivel local și operațional, obiectivele au fost:
- contribuția la stabilirea unei cooperări transfrontaliere permanente printr-o structură
instituțională specifică
- clarificarea priorităților tematice pentru dezvoltarea transfrontalieră
- sprijinirea dezvoltării de proiecte durabile, complementare și comune
Întrebări
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10:30 – 11:00 Jean-Baptiste Cuzin Director cooperare transfrontalieră, europeană și
internațională, regiunea Grand Est (Franța)
„Marea Regiune” (Valonia, Luxemburg, Lorena, Saarland, Renania-Palatinat) - un
laborator european?
Necesitatea definirii unei strategii de dezvoltare comune, echilibrate, bazată pe beneficiile
tuturor regiunilor și complementaritățile lor funcționale.
- Care sunt motivele, obiectivele și diferiții pași care au condus la înființarea acestei
regiuni?
- Cum am reușit să convingem toți actorii și care au fost cele mai semnificative
obstacole pe care a trebuit să le depășim?
- Ce instrumente au condus la instituționalizarea cooperării în „Marea Regiune”? Cum
să gestionăm creșterea instituțiilor care cooperează?
- Ce metode și instrumente au fost utilizate pentru a defini și implementa o strategie
comună?
- Câteva exemple concrete, activități și proiecte concrete (piața muncii, formare
profesională, tineret, mobilitate, mediu, energie și transformare agroecologică).
Întrebări
11:15 – 11:25 Paul Dancu - consultant, Asociația Județeană de Dezvoltare Comunitară
Prezentarea proiectului EPICAH
https://www.interregeurope.eu/epicah/

11:25 – 12:25 Gyula Ocskay secretar general, Central European Service for Cross-Border
Initiatives (CESCI)
Către dezvoltarea integrată a regiunii de frontieră româno-ungare
Gânduri introductive și discuții
12:25 – 12:30 Rezumat: José Osete, director, IFECO (Initiatives France Europe Centrale et
Orientale)
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