
 
 

 

 

Քաղաքացիները՝ կանաչ և արդար անցման հիմքում, REAL DEAL-ին հասնելու ինչպես 

մարդկանց, այնպես էլ մոլորակի համար: 

 

   REAL DEAL-ը վերջերս մեկնարկած հետազոտական նախաձեռնություն է, որը 

ֆինանսավորվում է «Հորիզոն 2020» հետազոտությունների և նորարարությունների ծրագրի 

կողմից, որի նպատակն է վերափոխել քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի ակտիվ 

մասնակցությունը European Green Deal (EGD) շուրջ: 

   Հիմնվելով համաեվրոպական քննարկման գործընթացների վերջին փորձի վրա, ինչպիսին է 

Եվրոպայի ապագայի վերաբերյալ կոնֆերանսը՝ REAL DEAL-ի հիմնական հետազոտական 

նպատակն է վերլուծել, փորձարկել և վավերացնել քաղաքացիների նորարար 

մասնակցությունը և քննարկման գործիքները, ձևաչափերն ու գործընթացները՝: կանաչ և 

պարզապես անցումային համատեքստում։ 

 

    Հետազոտության գործընկերները սկսել են ստեղծել ապագա արձանագրության 

հայեցակարգային հիմքերը եվրոպական և ազգային մակարդակով խորհրդատվական 

որոշումների կայացման համար՝ European Green Deal համատեքստում: Դրան կհաջորդի 13 

երկրներում և ԵՄ մակարդակով նորարարական խորհրդակցական ձևաչափերի և 

գործիքների փորձարկում և վավերացում, ներառյալ թվային, հիբրիդային և ֆիզիկական 

իրադարձություններն ու գործընթացները: 

 

Գրանցվեք այստեղ և միացեք #RealDealEu համայնքին: 

 

   Զուգահեռաբար, REAL DEAL-ի գործընկերները սկսել են բացահայտել և մոբիլիզացնել 

շահագրգիռ կողմերի համաեվրոպական ցանցը՝ ավելի քան 500 կազմակերպություններով, 

որոնք աշխատում են խորհրդատվական ժողովրդավարության և կլիմայական 

գործողությունների ոլորտներում ողջ Եվրոպայում: Այս շահագրգիռ կողմերի ցանցի առաջին 

հանդիպումը տեղի ունեցավ հունիսի 9-ին Բրյուսելում (Բելգիա) մեկնարկած 

«Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի կայունություն. European Green Deal 

ձևավորում» ընթացքում: 

 

    Ծրագիրն ունի  միջառարկայական մոտեցում, ծրագրի համակարգում և աշխատանքի 

համատեղ ստեղծում սկզբից և ամբողջ ընթացքում՝ առաջարկից մինչև հետազոտական 

հարցերի ճշգրտում, աշխատանքային փաթեթների մշակում և առաջադրանք մինչև վերջ 

ներքին վերանայման համար, ամեն ինչ արվում է հետազոտողների և քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների համատեղ աշխատանքի արդյունքում:  

 

Քաղաքացիների իրազեկման տեսանկյունից, REAL DEAL-ը նախատեսված է քաղաքացիների 

և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ կառուցել եվրոպացիների համայնք, որը նպաստում է կանաչ 

և արդար անցումային գործընթացում մասնակցությանը և քննարկմանը: Թվային հարթակը, 

http://www.realdeal.eu/
https://www.realdeal.eu/?recruiter_id=44848


որտեղ քաղաքացիները կարող են ներգրավվել և քայլեր ձեռնարկել, հետևյալն է՝ 

www.realdeal.eu 

 

    Իր հետազոտական և քաղաքացիների իրազեկման գործունեության հավակնոտ 

նպատակներին հասնելու համար REAL DEAL-ը միավորում է 16 (տասնվեց) գործընկերների, 

այդ թվում՝ խորհրդատվական ժողովրդավարության հետազոտողների և Եվրոպայի 

ամենամեծ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին (ՔՀԿ): 

   Ծրագիրը համատեղ համակարգում են Կայունության առաջադեմ հետազոտությունների 

ինստիտուտը (IASS)՝ և Եվրոպական բնապահպանական բյուրոն (EEB)։ 

 
REAL DEAL հետազոտական նախագիծը ներառում է. 

• Խորհրդատվական ժողովրդավարության հետազոտողներ և պրակտիկանտներ 

տարբեր ոլորտներից՝ ներառյալ կայունության ուսումնասիրությունները, մասնակցային 

ժողովրդավարությունը, բնապահպանական իրավունքները և հանրային մասնակցության 

օրենքը, էթիկա և պատասխանատու նորարարություն, գենդերային հետազոտություններ և 

էկոֆեմինիզմ, հոգեբանություն, աշխարհագրություն, քաղաքաշինություն: 

 
• Եվրոպայի խոշորագույն քաղաքացիական հասարակության ցանցերը, որոնք 

պաշտպանում են շրջակա միջավայրը, կլիման, կայուն զարգացումը, կանանց իրավունքները, 

տեղական և եվրոպական ժողովրդավարությունը և երիտասարդական բնապահպանական 

կազմակերպությունները 

ALDA-ն փնտրում է այս նախագծի իրականացումը` միաժամանակ խթանելով ակտիվ 

մասնակցությունը կանաչ անցման շրջանակներում: 
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