
 
 

 

 
Конкурс пропозицій “Європейська платформа інтегруючих міст” (EPIC) – Пілотні проекти 

 

[❗️ДЕДЛАЙН ПЕРЕНОСИТЬСЯ НА 12 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ] 

Проект «Європейська платформа інтегруючих міст» (EPIC) – це трирічний проект, який 
фінансується Європейським Союзом  за програмою AMIF, мета якої покращити інтеграцію 
мігрантів на місцевому рівні створюючи Європейську платформу місцевих органів влади та 
організацій  громадянського суспільства, завдання якої: 
 
А) ділитися знаннями та практиками інклюзії громадян третіх країн, 
B) брати участь у взаємних обмінах на основі спільних пріоритетів і різних компетенцій, 
В) розвивати ефективні інтеграційні послуги на місцевих територіях та 

D) покращувати спроможність протистояти негативним наративам щодо міграції 

На основі передачі знань і навичок між місцевою владою та неурядовими організаціями з 
різним ступенем досвіду, проект EPIC підтримує практичне, пряме та поступове навчання для 
покращення залучення мігрантів у кожному місті, у якому реалізується проект. 
 

Подайте заявку на конкурс EPIC для двох пілотних проектів до 12 вересня 2022 року! 
 

Тема та цілі проекту 

У рамках програми EPIC, ALDA у співпраці з Регіоном Сардинія та партнерами проекту, 
пропонує ідею запустити конкурс проектів для розробки ДОХ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ в Регіоні 
Сардинія. 

Пілотні проекти передбачають реалізацію заходів, пов’язаних з темами промоції та активної 
соціально-професійної участі мігрантів, з особливим акцентом на валоризацію молоді 2G 
(друге покоління). 

Як приклад, ідеї можуть стосуватися, шляхів, які можна активізувати як у шкільному, так і в 
позашкільному середовищі, доповнюючи ініціативи, які вже існують на території регіону 
Сардинія, або реалізуючи нові. 

Розмір гранту 

ALDA передбачає бюджет у розмірі 15,000.00 євро на два проекти, які виграють у конкурсі. 
Обидва переможці зроблять внесок у загальний бюджет у розмірі 15,000.00 євро з 45% 
співфінансування від загальної суми, що становить 6,750 євро співфінансування, яке не 
надходить з інших фондів ЄС. 

https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2420&s=49&v=9&c=94984&na=1&n=10&tb=15026


[❗️ДЕДЛАЙН ДО 12 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ] 

*** 
Документи & інформація: 

Конкурс пропозицій – оновлений [тільки італійською мовою] 
Додатки A-B. Апплікаційна форма [тільки італійською] 
Додаток C – бюджет [тільки італійською] 
Додаток D – звіт [тільки італійською] 
 

 

https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/Proroga_Call-for-proposal-regione-Sardegna-1-1.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/Proroga_Call-for-proposal-regione-Sardegna-1-1.pdf
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/EPIC_Allegati-A-e-B-concorso-di-idee-ALDA-DC.doc.dot_.doc.docx
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/EPIC_Allegati-A-e-B-concorso-di-idee-ALDA-DC.doc.dot_.doc.docx
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/Annex-C-Budget-template_EPIC.xlsx
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/Annex-C-Budget-template_EPIC.xlsx
https://www.alda-europe.eu/wp-content/uploads/2022/06/Annex-D-Midtermn-Narrative-Report_EPIC.docx
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