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Конференція зацікавлених сторін з питань "блакитної економіки"
Чорноморського регіону: поглиблення інтеграції
Шановні пані та панове,
Європейська комісія спільно з Міністерством закордонних справ України радо запрошує Вас на
3-ю Конференцію зацікавлених сторін Чорноморського регіону (3rd Black Sea Stakeholder
Conference), яка відбудеться 14 червня 2016 року в м. Одеса (Україна).
Ось уже третій рік поспіль конференція послужить форумом для громадських та приватних
зацікавлених осіб і організацій з усіх чорноморських країн, який дозволить обговорити актуальні
питання «блакитної економіки» регіону, продемонструвати передові практики та намітити шляхи
розвитку. Основною темою панельних дискусій стане міжгалузева інтеграція, приклади того, як
продумана співпраця та інфраструктура можуть стимулювати зростання і підвищувати
конкурентоспроможність. Ми будемо вдячні за Ваш внесок в оцінку перспектив розширення
співпраці в морській сфері між країнами Чорноморського басейну і реалізації за рахунок такого
співробітництва практичних переваг для всіх держав і зацікавлених сторін даного регіону.
Робота конференції буде організована навколо наступних тем:







як зробити країни регіону більш доступними для туристів;
як узбережний та морський туризм допомагає процвітанню "блакитної економіки";
як розробити карту морського дна за допомогою наукового співтовариства;
як фінансувати розвиток морського бізнесу та де шукати партнерів;
які навички та досвід необхідні для використання новітніх технологій людьми, що
працюють у морському секторі;
як користуватися морськими ресурсами без шкоди для природного середовища.

Ця конференція покликана стати інтерактивною платформою для обговорення та дискусій, в
рамках яких Ви зможете обмінятися думками з Вашими колегами з інших країн і запрошеними
експертами. Робочі мови конференції: англійська та українська, при цьому на всіх засіданнях
буде забезпечений переклад.
Для того, щоб підтвердити свою участь, ми запрошуємо Вас зареєструватися до 6 червня 2016
року, заповнивши реєстраційну форму на сайті конференції (BlueEconomyInOdessa2016).
Реєстраційний код: "Attendee_BlackSeaConference".
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Для отримання будь-якої подальшої інформації щодо організації конференції, будь ласка,
звертайтеся до організаторів заходу GOPACom (BlueEconomyInOdessa2016@gopacom.eu,
тел.:+ 32 2 234 50 61). Ми прагнемо охопити максимально широке коло потенційно
зацікавлених сторін, тому ми будемо вдячні, якщо Ви розповісте про цю конференцію своїм
колегам і партнерам.
Ми будемо раді бачити Вас в Одесі.
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