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Прес-анонс 

 

Запрошуємо представників засобів масової інформації на прес-

конференцію, присвячену офіційному старту проекту «Розбудова 

спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного 

партнерства». Проект реалізовуватиметься протягом 2016 року в рамках 

програми Флагманських проектів Міжнародного Вишеградського Фонду. 

 

Прес-конференція відбудеться 20 січня 2016 року о 14-00 за адресою 

м. Вінниця, вул. Соборна, 85, 2 поверх. 

 

Аплікантом проекту є Вінницький обласний осередок Міжнародної 

громадської організації «Україна-Польща-Німеччина». Українські партнери: 

Регіональний центр транскордонної співпраці Єврорегіон «Дністер», 

Вінницька обласна асоціація органів місцевого самоврядування та Ресурсно-

інформаційний центр «Громади Вінниччини». Партнери в Молдові: 

Єврорегіон «Дністер» та Сорокська районна рада. Партнери в країнах 

Вишеградської четвірки: Великопольский центр освіти і курсів 

самоврядування - WOKiSS (Познань, Польща), Інститут стабільності та 

розвитку – ISD (Прага, Чехія), Міжнародний центр демократичних 

перетворень – ICDT (Будапешт, Угорщина), Асоціація регіонального розвитку 

Єврорегіону Карпати (Ньїредьгаза, Угорщина) та Карпатська фундація 

(Кошице, Словаччина) 

 

Проект передбачає проведення конкурсного відбору в Україні та Молдові  

тридцяти учасників тренінгів, п’ятнадцять кращих з яких в подальшому 

візьмуть участь в навчальному візиті до країн Вишеградської четвірки. 

Учасники начального візиту сформують групу експертів, яка розробить низку 

навчальних модулів з різних аспектів розвитку спроможності територіальних 

громад. Дані навчальні модулі ляжуть в основу діяльності Академії 

спроможності громад, яка діятиме в Вінниці та Сороках після завершення 

проекту і проводитиме регулярні навчання та тренінги. В рамках проекту 

планується проведення чотирьох пілотних навчальних модулів. Завершенням 

проекту стане проведення Міжнародної конференції за участі всіх партнерів, 

яка запланована на жовтень 2016 року. 

Більш детально з перебігом реалізації проекту можна ознайомитись на 

офіційному сайті www.v4foreap.weebly.com та сайтах партнерів. 

 

За довідками звертайтесь до координатора проекту Андрія Кавунця                   

(+38-098-485-24-23, kavunets@i.ua ) 

 

Запрошуємо до участі в прес-конференції 
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