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Proiectul EPIC – Platforma Europeană de Integrare a Orașelor este un proiect de trei ani finanțat 
de Uniunea Europeană – programul AMIF – care își propune să îmbunătățească integrarea 
migranților la nivel local prin crearea unei rețele europene de autorități locale și organizații ale 
societății civile care: 
 

A) va face schimb de cunoștințe și practici de incluziune a cetățenilor din țări terțe, 
B) să se angajeze în schimburi reciproce de experiență baza priorităților comune și a 
competențelor diferite; 
C) va dezvolta servicii eficiente de integrare în teritoriile locale și 
D) va îmbunătăți capacitățile de a contracara narațiunile negative despre migrație. 

Pe baza transferului de cunoștințe și abilități între autoritățile locale și ONG-uri cu diferite grade 
de experiență, proiectul EPIC sprijină învățarea practică, directă și graduală pentru a îmbunătăți 
incluziunea migranților în fiecare oraş partener în cadrul proiectului. 
 

Aplicați la apelul de propuneri EPIC pentru două proiecte pilot până la 12 septembrie 2022! 
 

Obiectul Anunțului și Scopurile Intervenției 
În cadrul programului EPIC, ALDA, în colaborare cu Regiunea Sardinia și partenerii de proiect, 
propune un concurs de idei pentru a dezvolta DOUĂ PROIECTE PILOT în Regiunea Sardinia. 
 

Proiectele pilot au în vedere implementarea de activități legate de temele de promovare și 
participare socio-ocupațională activă a migranților, cu referire în special la valorificarea tinerilor 
2G (a doua generație). 
 
Ideile pot viza, de exemplu, căi care pot fi activate atât în mediul școlar, cât și în cel extrașcolar, 
complementare inițiativelor existente deja pe teritoriul regiunii Sardinia sau ex novo. 

Valoarea grantului 
ALDA oferă un buget de 15,000.00 euro pentru fiecare dintre cele două proiecte câștigătoare. 

Ambii câștigători contribuie la bugetul total de 15,000.00 euro cu o cofinanțare de 45%, respectiv 
6,750 euro; cofinanțarea nu se admite să provină din alte fonduri ale UE. 
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*** 
Documente și informații conexe: 
Apel de propuneri – actualizat [disponibil numai în italiană]  
Anexele A-B. Formular de cerere [disponibil numai în italiană] 
Anexa C – buget [disponibil numai în italiană] 
Anexa D – raport [disponibil numai în italiană] 
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