Spoštovani,
na predlog poslanca Evropskega parlamenta Franca Bogoviča (SLS/EPP) bo med 3. in 5.
aprilom 2018 na delovnem obisku v Sloveniji uradna
delegacija Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu (delegacija EP REGI).
Celotni 3-dnevni program obiska delegacije EP REGI, ki bo štela okoli 25 do 30 članov, je
programsko zasnovan na način, da bodo imeli poslanci iz EP, kot tudi preostali člani
delegacije, možnost celovitega vpogleda in ustvarjanja mnenja o stanju na področju
regionalnega razvoja EU, uspešnosti EU kohezijske politike oziroma črpanja EU sredstev v
Sloveniji ter slovenskih izzivih na področju kohezijske politike - ob srečevanju z
odgovornimi na področju regionalne politike in lokalne samouprave v Republiki Sloveniji
(RS) ter ob ogledih slovenskih dobrih praks, kot tudi, da bodo vsi relevantni področni
deležniki iz Slovenije imeli priložnost resornim poslancem iz Evropskega parlamenta
predstaviti tako odlične prakse, kot tudi probleme, s katerimi se na temo sedanje
kohezijske politike soočamo v Sloveniji ter kaj pričakujemo od prihodnje kohezijske
politike.

Delegacija EP REGI ima v programu tudi srečanje in dvourni delovni pogovor z županjami
in župani slovenskih občin, vodstvi interesnih združenj občin: Skupnostjo občin
Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije, člani
slovenske delegacije v Odboru regij, predsednikom Državnega sveta RS (DS RS) in člani
Interesne skupine lokalnih interesov DS RS, Institucijami regionalnega razvoja na ravni
razvojnih regij in drugimi zainteresiranimi javnostmi v RS na področju regionalne politike
in lokalne samouprave, ki bo v Slovenski Bistrici v četrtek, 5. aprila 2018, med 10. in 12.
uro, kot podrobno sledi v vabilu spodaj.

***
Napoved dogodka in vabilo

Vljudno vabljeni na srečanje s
člani delegacije Odbora za regionalni razvoj v Evropskem parlamentu v
Grad Slovenska Bistrica (Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica)
v četrtek, 5. aprila 2018, med 10. in 12. uro.
Obvezne prijave na dogodek, ki je brezplačen najdete na povezavi:
https://goo.gl/forms/3VkqBRCkXoizaVkm2.
Vljudno vabljeni!
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