ALDA+ на Європейських днях розвитку 2022
21-22 червня 2022 року, у Брюсселі будуть проводитися Європейські дні розвитку 2022 (EDD),
найважливіший в Європі форум міжнародного партнерства, організований Європейською комісією.
Цьогорічний випуск під назвою «Global Gateway: побудова стійких партнерств для об’єднання світу»
буде присвячений не лише ЄвропейсьAкій стратегії як вона є, а й тому, як покращити та сприяти її
розвитку з точки зору цифрових технологій, енергії та транспорту. У сферу транспорту в особливості
ALDA+ зробить свій внесок.
Таким чином, ALDA+ приєднається до цієї міжнародної події шляхом активної участі на тему
«Розвиток міст, розумні та об’єднані міста. Разом сприяємо належному врядуванню на місцевому
та глобальному рівнях».
На основі позитивної реалізації проекту AUTREMENT, який наразі реалізує офіс ALDA зі Страсбургу в
туніських містах Кайруан і Махдія. На стендах будуть продемонстровані передові практики проекту
щодо сталої міської мобільності, які можна взяти як приклад для інших міст.
ALDA+ приєднається до Європейських днів розвитку 2022 року, взяв участь зі стендом на тему
«Розвиток міст, розумні та взаємопов’язані міста»
Незважаючи на онлайн формат, наш стенд залучатиме учасників за допомогою цифрових
інструментів та трюків: не лише інформативні слайди, що представляють ALDA та її додатковий
продукт ALDA+, а й інтерактивну вікторину на тему м’якої мобільності та стійкості! Таким чином, це
участь під прапором сталості та... відкриття!
І останнє, але не менш важливе, Європейські дні розвитку мають на меті щороку об’єднувати
«спільноту розвитку, щоб ділитися ідеями та досвідом у спосіб, який надихає на нові партнерські
відносини та інноваційні рішення для найактуальніших проблем світу».
Тому, ми надзвичайно раді та пишаємося брати активну участь у такій динамічній та відповідальній
події. Крім того, EDD2022 стане ідеальним місцем для того, щоб ще раз продемонструвати
флагманську ініціативу ALDA “Європейська підтримка місцевої демократії”, оскільки надає повний
огляд досвіду ALDA у всіх цільових регіонах та підкреслює фундаментальну роль співпраці.
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