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Regione Siciliana 
POR FSE  --  AAssssee  VVIIII  ––  CCaappaacciittàà  IIssttiittuuzziioonnaallee    

    

OObbiieettttiivvoo  GGoovveerrnnaannccee::    

  SSccuuoollaa  NNaazziioonnaallee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  FFoorrmmeezz  PPAA  aall  sseerrvviizziioo  

ddeellllaa  SSiicciilliiaa..  
  

PPaallaazzzzoo  ZZaannccaa  ((MMuunniicciippiioo  ddii  MMeessssiinnaa))  

SSaalloonnee  ddeellllee  BBaannddiieerree  

PPiiaazzzzaa  UUnniioonnee  EEuurrooppeeaa  

  

MMeessssiinnaa,,  2244  lluugglliioo  22001133  ––  oorree  1155,,0000    
  
LLaa  ccaappaacciittàà  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  ddaarree  rriissppoossttee  eeffffiiccaaccii  ee  tteemmppeessttiivvee  aallllaa  ddoommaannddaa  

ddii  sseerrvviizzii  pprroovveenniieennttee  ddaaii  cciittttaaddiinnii  ee  ddaallllee  iimmpprreessee  rraapppprreesseennttaa  sseemmpprree  ppiiùù  ll’’eelleemmeennttoo  ccrriittiiccoo  

cchhee  iinncciiddee  ssuullllee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssuucccceessssoo  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  ssvviilluuppppoo..  

  

AAggiirree  ssuullllaa  ggoovveerrnnaannccee,,  aauummeennttaannddoo  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  llaavvoorroo  ddeellllee  iissttiittuuzziioonnii,,  mmiigglliioorraa  llaa  qquuaalliittàà  ddeeii  

sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraassffoorrmmaannddoollaa  ddaa  eelleemmeennttoo  ddii  ffrreennoo  aalllloo  

ssvviilluuppppoo,,  aa  ffaattttoorree  ddii  iimmppuullssoo  ppeerr  llaa  ccrreesscciittaa  ddeeii  tteerrrriittoorrii..  

  

CCoonnssaappeevvoollee  ddii  cciiòò,,  llaa  RReeggiioonnee  SSiicciilliiaannaa  hhaa  ffiinnaalliizzzzaattoo  uunnaa  ppaarrttee  iimmppoorrttaannttee  ddeellllee  rriissoorrssee  

ddeellll’’AAssssee  VVIIII  ddeell  pprroopprriioo  PPrrooggrraammmmaa  ooppeerraattiivvoo  FFSSEE  aall  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ee  ddeellllee  

ssoolluuzziioonnii  ooppeerraattiivvee  ssiiaa  ddeellllee  pprroopprriiee  ssttrruuttttuurree,,  ssiiaa  ddii  ttuuttttee  llee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  cchhee,,  

aaggeennddoo  ssuull  ssuuoo  tteerrrriittoorriioo,,  iinncciiddoonnoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ssuuii  pprroocceessssii  ddii  ssvviilluuppppoo  llooccaallee  ((DDiippaarrttiimmeennttii  

RReeggiioonnaallii,,  EEnnttii  llooccaallii,,  SSiisstteemmaa  ssccoollaassttiiccoo  rreeggiioonnaallee,,  UUnniivveerrssiittàà,,  FFoorrzzee  ddeellll’’OOrrddiinnee))..  

  

LL’’iinntteerrvveennttoo  hhaa  ttrroovvaattoo  eeffffeettttiivvaa  ccoonnccrreettiizzzzaazziioonnee  iinn  dduuee  pprrooggeettttii  ssvviilluuppppaattii  ddaallllaa  SSccuuoollaa  

NNaazziioonnaallee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  ddaa  FFoorrmmeezz  PPAA..  IIll  pprriimmoo  iinntteerrvviieennee  ssuullllee  ccoommppeetteennzzee  ddii  bbaassee,,  

oollttrree  cchhee  ssppeecciiaalliissttiicchhee,,  ddeellll’’aammppiiaa  ppllaatteeaa  ddii  ddiirriiggeennttii  ee  ffuunnzziioonnaarrii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  ee  ddeellllee  aallttrree  

aammmmiinniissttrraazziioonnii  iinntteerreessssaattee  aattttrraavveerrssoo  uunn  aammppiioo  pprrooggrraammmmaa  ddii  ccoorrssii  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ddii  

ppeerrffeezziioonnaammeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee..  IIll  sseeccoonnddoo  iinntteennddee  rraaffffoorrzzaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  

ggoovveerrnnaannccee,,  ppeerr  mmiigglliioorraarree  ll’’eeffffiicciieennzzaa  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  iinnnnaallzzaarree  iill  lliivveelllloo  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  aaii  

cciittttaaddiinnii  ee  aallllee  iimmpprreessee  ee  mmiissuurraarree  ll‘‘eeffffiiccaacciiaa  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii..  

  

LLaa  ggiioorrnnaattaa  rraapppprreesseennttaa  ll’’ooccccaassiioonnee  ppeerr  pprreesseennttaarree  llee  dduuee  iinniizziiaattiivvee,,  ppeerr  ddiissccuutteerree  ccoonn  ii  ssooggggeettttii  

iinntteerreessssaattii  ttuuttttee  llee  lliinneeee  ddii  aattttiivviittàà  ee  ppeerr  aapprriirree  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ee  uunn  ddiibbaattttiittoo  ssuuii  rriissuullttaattii  aatttteessii  ee  

ssuulllloo  ssvviilluuppppoo  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ccaappaacciittàà  iissttiittuuzziioonnaallee  nneell  pprroossssiimmoo  ppeerriiooddoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  

22001144——22002200..  
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PROGRAMMA (Bozza) 
 
 

  Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti  
               
 Ore 15,30      Saluto del sindaco di Messina, Renato Accorinti 
 
Ore 15,40       Sviluppo regionale e Capacity Building 
 Nelli Scilabra, Assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione 

professionale   
 

Ore 16,00 Presentazione dei due programmi 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione  
- Giovanni Tria, Presidente 
- Giuseppina Santiapichi, Coordinatore delle attività didattiche 

 Formez PA 
- Carlo Flamment, Presidente 
- Valeria Spagnuolo, Direttore Area Sviluppo della capacità 

istituzionale 
 
Ore 17,00 Interventi delle amministrazioni partecipanti alle attività 

progettuali:  
- Dipartimenti Regionali (Istruzione e formazione professionale, 

Programmazione, Funzione pubblica)  
- Corte dei Conti 
- Enti locali (Comuni e Province) 
- Sistema scolastico regionale (Dirigenti scolastici e Direttori dei 

servizi generali e amministrativi) 
- Università  
- Forze dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato)  

 
Ore 18,00 Conclusioni Patrizia Valenti, Assessore regionale delle Autonomie 

locali e della Funzione pubblica  
 
Nel corso dell'incontro è previsto l’intervento del Ministro per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione, on. Gianpiero D’Alia 

 


