ALDA+ la Zilele Europene de Dezvoltare 2022
În perioada 21-22 iunie 2022, Bruxelles va găzdui Zilele Europene de Dezvoltare 2022 (EDD), cel mai
important forum european privind parteneriatul internaţional organizat de Comisia Europeană.
Ediţia din acest an, intitulată „Poarta de Acces Globală: construirea de parteneriate durabile pentru o
lume conectată”, va fi dedicată nu numai Strategiei europene ca atare, ci și modului de îmbunătăţire și
dezvoltare din perspectivă digitală, energetică și de transport. Acesta din urmă în special va fi un domeniu
în care ALDA+ își va oferi contribuţia!
Prin urmare, ALDA+ se va alătura acestui eveniment internaţional participând activ cu un stand care se
adresează „Dezvoltării urbane, orașe inteligente și interconectate. Împreună pentru promovarea Bunei
Guvernări la Nivel Local și Global”.
Mai exact, pe baza exemplului pozitiv al proiectului AUTREMENT, implementat în prezent în orașele
tunisiene Kairouan și Mahdia de către biroul ALDA din Strasbourg, standul va prezenta bunele practici ale
proiectului privind mobilitatea urbană durabilă, care pot fi luate ca exemplu pentru alte orașe.
ALDA+ se va alătura Zilelor Europene de Dezvoltare 2022 participând cu un stand care se adresează
„Dezvoltării urbane, orașe inteligente și interconectate”
În ciuda formatului fără hârtie, standul nostru va atrage participanţii prin instrumente și trucuri digitale: nu
numai diapozitive informative care prezintă ALDA și derivatul său ALDA+, ci și un test interactiv despre
mobilitatea soft și durabilitatea! Astfel, o participare sub stindardul sustenabilităţii și... descoperirii!
Nu în ultimul rând, Zilele Europene ale Dezvoltării își propun să reunească în fiecare an „comunitatea de
dezvoltare pentru a împărtăși idei și experienţe în moduri care să inspire noi parteneriate și soluţii
inovatoare la provocările cele mai presante din lume”.
Din acest motiv, suntem extrem de bucuroși și mândri să participăm activ la un astfel de eveniment dinamic
și crucial. Mai mult, EDD2022 va fi locul perfect pentru a prezenta, încă o dată, iniţiativa emblematică a
ALDA „Sprijinul European Pentru Democraţia Locală”, deoarece oferă o imagine de ansamblu completă
asupra experţilor ALDA în toate regiunile ţintă și subliniază rolul fundamental al cooperării.
***
Linkuri utile:
Consultați harta EDD Global Village
Vezi Programul EDD2022

