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Program ‘Verejné financie pre rozvoj’ ponúka samosprávnym združeniam inšpiráciu aj 
podporu v oblasti verejného financovania (Tlačová správa) 
 
Zástupcovia združení miestnych samospráv z krajín Vyšehradskej skupiny 
a Východného partnerstva EÚ sa stretli na aprílovej konferencii v Bratislave, aby spoločne 
našli riešenia na výzvy pre miestne samosprávy a aby sa úspešnými príkladmi z praxe 
vzájomne inšpirovali. Napríklad v oblasti verejného financovania. 
 
Konferenciu zorganizovalo slovenské Združenie miest a obcí SR (ZMOS) a zástupcovia 
jednotlivých samosprávnych združení na nej diskutovali o aktuálnych výzvach, ako je životné 
prostredie, spolupráca medzi obcami, mestské a územné plánovanie, dobrá správa vecí 
verejných a účasť občanov pri tvorbe a uplatňovaní politík, ale aj budovanie kapacít združení 
či manažment miestnych verejných financií. 
Združenia z Vyšehradskej skupiny (SR, ČR, Poľsko a Maďarsko), ako aj tri združenia z 
krajín Východného partnerstva (Gruzínsko, Moldavsko a Ukrajina) na stretnutí predstavili 
svoju činnosť, možnosti financovania, príklady spolupráce a národné výzvy, ktorým čelia. 
Zástupcovia združení z Moldavska (CALM), Gruzínska (NALAG) a z Ukrajiny (AUC) 
vyzdvihli decentralizovanú spoluprácu ako unikátny spôsob na dosiahnutie vzájomného sa 
učenia a vzájomne prospešných výsledkov. 
Počas konferencie bolo tiež podpísané memorandum o spolupráci, v ktorom sa zapojené 
združenia samospráv zaviazali vstupovať do spoločných projektov, zdielať medzi sebou 
informácie, vedomosti a skúsenosti. 
Program “Verejné financie pre rozvoj” (VFR), ktorého donorom je Ministerstvo financií SR a 
implementujúcou organizáciou: UNDP (Rozvojový program OSN), mal v programe 
konferencie takisto svoje miesto. Programová manažérka programu, Alena Šranková, 
predstavila prítomným súčasné aktivity VFR – spôsoby odovzdávania tranzičných skúseností 
a znalostí v oblasti verejných financií slovenskými expertmi v partnerských krajinách, ako je 
Čierna Hora a Moldavsko. 
V rámci programu VFR je zaujímavý práve aktuálny projekt v Moldavsku, ktorý sa 
zameriava na posilnenie kapacít moldavských miestnych samospráv v oblasti verejných 
financií. Ide o zdieľanie skúseností medzi slovenským združením ZMOS a moldavským 
samosprávnym združením CALM – prostredníctvom tzv. on–the–job tréningov. Od takto 
posilneného CALMu sa očakáva, že potom prispeje k šíreniu znalostí na úrovni miestnych 
orgánov v rámci Moldavska a bude presadzovať politiky a pro-reformé iniciatívy v oblasti 
verejného financovania.  
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