Розміщення громадян у центрі зеленого та справедливого переходу для досягнення цілей
проекту REAL DEAL як для людей, так і для планети
REAL DEAL – це нещодавно розпочатий дослідницький проект, фінансований в рамках
Програми досліджень та інновацій Горизонт 2020, який має на меті змінити активну участь
громадян і зацікавлених сторін в рамках Європейського зеленого курсу (EGD).
Спираючись на нещодавній досвід загальноєвропейських процесів обговорення, таких як
Конференція про майбутнє Європи, головною метою дослідження REAL DEAL є аналіз,
перевірка та підтвердження інноваційних інструментів, форматів і процесів участі громадян і
обговорення в контексті зеленого і справедливого переходу.
Партнери з дослідження розпочали розробляти концептуальні основи для майбутнього
протоколу дорадчого прийняття рішень на європейському та національному рівнях у
контексті Європейської зеленої угоди. Після цього відбудеться випробування та перевірка
інноваційних дискусійних форматів та інструментів у 13 країнах та на рівні ЄС, включаючи
цифрові, гібридні та фізичні події та процеси.
Підписуйся тут та приєднуйся до спільноти #RealDealEu!
Паралельно партнери REAL DEAL почали визначати та мобілізувати пан’європейську мережу
зацікавлених сторін із понад 500 організаціями, які працюють у сферах дорадчої демократії
та кліматичних заходів по всій Європі. Перша зустріч цієї мережі зацікавлених сторін
відбулася під час «Форуму громадянського суспільства за сталий розвиток: формування
Європейської зеленої угоди», який розпочався 9 червня в Брюсселі (Бельгія).
Проект має спеціалізований міждисциплінарний підхід, є співлідером у координації проекту
та спільному створенні всієї роботи від початку та протягом проекту: від пропозиції до
уточнення питань дослідження, роботи в робочих пакетах і завданнях щодо внутрішнього
огляду. Це спільна робота дослідників та організацій громадянського суспільства. З точки
зору роботи з громадянами, REAL DEAL має намір взаємодіяти з громадянами та іншими
зацікавленими сторонами шляхом створення спільноти європейців, які сприяють участі та
обговоренню зелених і справедливих переходів. Цифровий центр, де громадяни можуть
залучитися та вжити заходів на сайті www.realdeal.eu
Щоб досягти амбітних цілей щодо своїх досліджень та роботи з громадськістю, REAL DEAL
об’єднує 16 (шістнадцять) партнерів, включаючи дослідників дорадчої демократії та
найбільші європейські організації громадянського суспільства (ОГС).
Проект спільно координується Інститутом перспективних досліджень сталого розвитку (IASS),
дослідницькою організацією, та Європейським екологічним бюро (EEB), організацією
громадянського суспільства.

Проект REAL DEAL включає:
• Дослідники та практики дорадчої демократії з широкого кола галузей, включаючи
дослідження сталого розвитку, демократію участі, екологічні права та закон про
участь громадськості, етику та відповідальні інновації, гендерні дослідження та
екофемінізм, психологію, географію, міське планування.
• Найбільші в Європі мережі громадянського суспільства, що займаються захистом
навколишнього середовища, клімату, сталого розвитку, прав жінок, місцевої та
європейської демократії та молодіжних екологічних організацій
ALDA реалізує цей проект, одночасно сприяючи активному зеленому переходу!

