НАЦИОНАЛНО СЛУШАЊЕ ДУНАВСКЕ СТРАТЕГИЈЕ
12. октобар 2018. године, Mала пленарна сала Парламента Републике Србије,
Трг Николе Пашића број 13, 11000 Београд

ПРОГРАМ

09:30‒10:00

Пријављивање учесника- регистрација

10:00‒10:30

Уводна излагања:
-Михајило Дашић, в.д. помоћника министра, Министарство за европске
интеграције
-Клаудија Сингер, Kоординатор приоритетне области 10 Дунавске
стратегије, Институционални капацитети и сарадња
-Даниела Стојковић Јовановић, Потпредседница Дунавског грађанског
форума ( Danube Civil Society Forum)

10:30- 10:35

Пауза
10:35‒11:35

Модератор: Ивана Давидовић, шеф групе за координацију макрорегионалних стратегија и транснационалне програме, Министарство за
европске интеграције
- Миодраг Поледица, државни секретар, Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, Координатор приоритетног подручја 1Б–
Железнички, друмски и ваздушни саобраћај – Остварени резултати у
области 1Б (тбц)
- Виктор Недовић, државни секретар, Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Координатор приоритетног подручја 7- Развој друштва
кроз инстраживање, образовање и информационе технологије – Остварени
резултати у области 7
- Санда Шимић ‒ начелник Одељења за планирање, успостављање и надзор
над системом управљања програма прекограничне и транснационалне
сарадње и координацију макро-регионалних стратегија ЕУ, Министарство за
европске интеграције – Финансирање пројектних идеја у Дунавском региону
кроз програме прекограничне и транснацоналне сарадње и перспектива
након 2020. Године
- Данијела Вићентијевић – самостални саветник у Сектору за туризам,
Министарство туризма, трговине и телекомуникација, Европска година
културне баштине 2018 и одрживи туризам

11:35- 11:55

Пауза

11:55- 13:30

Модератор: Даниела Стојковић Јовановић ‒ НВО Свет и Дунав
Представљање пројеката који се реализују у Дунавском подручју
- ART NOUVEAU - Одржива заштита и промоција сецесијског наслеђа у
подунавском региону- др Татјана Трипковић, финансијски менаџер пројекта,
истраживач у области културног наслеђа, саветник у републичком заводу за
заштиту споменика културе, Београд
- ATTRACTIVE DANUBE - Побољшање капацитета за јачање привлачности
подунавске регије, Институт за архитектуру, урбано и просторно уређење
Србије др Никола Крунић и Проф. др Марија Максин, Институт за
архитектуру и урбанизам Србије.
CITYWALK - успостављање енергетски одговорних градова у подунавској
регији, Ивана Живановић, самостални саветник у центру за управљање
пројектима, Привредна комора Србије
- CAMARO-D - Сарадња према унапређеном управљању водног режима у
региону, Драгана Спасић, Институт Јарослав Черни
- CONNECTGREEN - Ресторација и управљање еколошким коридорима у
подунавском региону, др Марина Ненковић- Ризнић, Сања Симоновић
Алфиревић Институт за архитектуру и урбанизам Србије
- Авантуристички туризам на Дунаву, Дунавски рафтинг, Сања Николић,
Мастер менаџер у туризму
- CULTURPLATFORM 21 – Дунавска културна платформа- простори у 21.
веку - Дунавски центар за компетенцију

13:30-13:45

Пауза

13:45‒14:30

ЗАКЉУЧАК Националног слушања Дунавске стратегије у Србији-2018
Модератор: Јелица Минић, председник форума за међународне односе
Европског покрета у Србији
Панелисти:
Санда Шимић, начелник одељења за планирање, успостављање и надзор
над системом управљања програма прекограничне и транснационалне
сарадње и координацију макро-регионалних стратегија ЕУ, Министарство за
европске интеграције,
Ивана Давидовић, шеф групе, Министарство за европске интеграције
Клаудија Сингер, координатор приоритетне области 10 Дунавске стратегије,
Институционални капацитети и сарадња , ЕУСДР
Даниела Стојковић Јовановић, потпредседница Дунавског грађанског
форума – ДЦСФ

14:30‒15:20

Ручак ‒ умрежавање

