ФОРУМ СТРАТЕГІЇ ЄС ДЛЯ ДУНАЙСЬКОГО РЕГІОНУ:
ПЛАТФОРМА МІЖНАРОДНОГО ДІАЛОГУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ

17 жовтня 2018 року представники Центру взяли участь у V Дунайському Дні участі,
який збирає разом ключових дійових осіб, зацікавлених у реалізації Дунайської стратегії
ЄС, зокрема, представників центральних та регіональних органів влади, громадянського
суспільства, академічної та експертної спільноти, політиків і місцевих акторів, задля
покращення взаємодії, координації та співпраці між ними.

18-19 жовтня робота продовжилася в рамках VII Форуму Стратегії ЄС для
Дунайського регіону, тематичний фокус якого був спрямований на розвиток культури та
туризму. Під час робочих секцій підіймалися питання щодо різних аспектів збереження
культурної спадщини, охорони навколишнього середовища, туристичної мобільності.
Традиційно було проведено аналіз діяльності Дунайської транснаціональної програми –
одного з основних фінансових інструментів співробітництва у сфері вирішення спільних
проблем у Дунайському регіоні.

Разом з представниками української делегації співробітники Центру були задіяні у
підготовці та презентації альманаху «Фокус на Дунай», який оснащений цікавими
матеріалами щодо позитивних зрушень та реформ, що відбулись в Україні останнім часом.

Авторами альманаху стали спеціалісти та експерти профільних державних структур,
провідних наукових установ, громадських організацій, які працюють в області реалізації
Стратегії ЄС для Дунайського регіону. Вони представили комплексне бачення подальшої
участі України в реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону, результати успішних
проектів, інтерв’ю з відомими українськими реформаторами.
Структура альманаху включає 15 тематичних розділів, присвячених різним
пріоритетами Стратегії ЄС для Дунайського регіону у розрізі української проблематики.
Альманах вийшов українською й англійською мовами та проілюстрований великою
кількістю фотографій.
Представники європейських країн високо оцінили виставку «Україна: історії
успіху», в рамках якої на 16 стендах були представлені успішні національні та
транскордонні проекти, реалізовані в прикордонній зоні Одеської, Чернівецької,
Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Спільно з Міністерством інформаційної політики України було проведено «круглий
стіл» на тему «Інформаційне позиціонування. Виклики та загрози в інформаційному
просторі Дунайського регіону: єдина стратегія захисту як запорука безпеки».

Під час заходу спільно з європейськими експертами проведено аналіз інформаційних
атак на території країн Дунайського регіону – Німеччини, Болгарії, Угорщини, Словенії,
Румунії, Молдови та України. Продемонстровані конкретні приклади інформаційних
повідомлень, які спрямовані на формування національної ворожнечі, недовіри та
дестабілізації суспільно-політичної ситуації.
Учасники дійшли висновку щодо необхідності створення дієвого механізму протидії
інформаційним загрозам та відпрацювання концепції інформаційної інтеграції
придунайських країн в єдине інформаційне поле.
Cеред почесних гостей у роботі «круглого столу» приймали участь Президент
Дунайського Форуму громадянського суспільства, директор Foster Europe – Фундації
сильних європейських регіонів Штефан Лютгенау (Австрія), голова Українськоавстрійської асоціації Альфред Праус (Австрія), директор Асоціації «Група сталого
розвитку» Каталін Антон (Румунія), виконавчий директор Регіонального офісу спільної
операційної програми «Україна – Румунія 2014-2020» Цезар Грозаву (Румунія),
координатор пріоритету 10 СЄСДР «Інституційний потенціал та співробітництво» Клаудія
Сінгер (Австрія), координатор пріоритету 1b «Автомобільний і залізничний транспорт та
авіаційне сполучення» СЄСДР Франц Жепич (Словенія).

Радник Міністра інформаційної політики України Мирослав Ілляш представив
широкій публіці бренд України Ukraine NOW, який створено українською агенцією Banda
в рамках роботи Комісії з питань популяризації України. Бренд Ukraine NOW отримав одну
з найбільш престижних премій у сфері дизайну – Red Dot Design Award у категорії Corporate
Identity.

