Guvernare deschisă și comunități inteligente - Înregistrați-vă la
evenimentul internațional!
Guvernarea deschisă este un concept larg care include multe aspecte și se pretează cu
ușurință la multe definiții. OECD o definește drept „o cultură a guvernanței bazată pe politici și
practici publice inovatoare și durabile inspirate de principiile transparenței, responsabilității
și participării care încurajează democrația și creșterea favorabilă incluziunii”.
În general, noile tehnologii și transformarea digitală sunt aspecte cheie care conduc la o
guvernare deschisă, sporind disponibilitatea datelor și informațiilor, încurajând în același
timp noi moduri de luare a deciziilor în comun. În acest context, proiectul AVATAR, care
reprezintă un parteneriat dedicat guvernării deschise, la care participă 12 orașe mici și medii,
are menirea de a promova cultura informațiilor accesibile, pentru a răspândi utilizarea
serviciilor publice digitale în rândul cetățenilor. Prin depășirea limitelor administrative
tradiționale, proiectul de 24 luni a cunoscut o colaborare intensă între fiecare municipalitate,
acționând ca o „comunitate inteligentă”, care vizează promovarea culturii digitale pentru
cetățeni, firme și organizații ale societății civile.
Înregistrați-vă la evenimentul internațional din 24-27 mai care va avea loc în Schio (Italia)

ALDA, prin intermediul filialei sale ALDA+ în cadrul proiectului AVATAR a organizat peste
100 de evenimente, coordonând activitățile proiectului în colaborare cu autoritățile locale,
organizațiile societății civile și o varietate de părți interesate din diferite sectoare: școală și
educație, firme TIC și grupuri informale de cetățeni.
Acum este timpul să aducem proiectul AVATAR la un alt nivel: alăturați-vă evenimentului
internațional din 24-27 mai de la Schio (Italia), pentru a învăța, pentru a împărtăși
experiențe și practici care, sperăm să conducă la o mai mare coordonare și armonizare a
activităților și practicilor, beneficiind în același timp nu doar de implementarea proiectului în
sine, dar și implicarea cetățenilor din orașele mici și mijlocii.
Prin urmare, partenerii cred că proiectul AVATAR va deveni foarte important cu contribuția și
angajamentul actorilor din UE care cred în potențialul enorm al digitalizării ca mijloc de:
 îmbunătățire, consolidare și extindere a participării la autoguvernarea locală;
 promovare a unei relații consistente, transparente și eficiente între cetățeni,
organizațiile societății civile, administrațiile publice locale etc., conform celor 12
principii ale bunei guvernări ale Consiliului Europei.
Puteți vedea agenda aici

Înregistrați-vă la eveniment aici

