
 
 

 

 

Food Wave sprijină 16 idei de proiecte conduse de municipalități și vizează tinerii 
din toată Europa! 

 
Apel pentru propuneri, networking  

 
Au fost selectate 16 proiecte pentru apelul de propuneri Food Wave adresat municipalităților și 
orașelor! 
The Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action este un proiect cofinanțat de 
Comisia Europeană în cadrul Programului de Educație pentru Dezvoltare și Conștientizare și 
promovat de Municipalitatea din Milano împreună cu 29 de parteneri din 17 țări. Acesta își propune 
să creeze conștientizarea modalităților durabile de a consuma și de a produce alimente pentru 
atenuarea schimbărilor climatice. 
Apelul pentru propuneri Food Wave este coordonat de ALDA în colaborare cu partenerii de proiect 
și în sinergie cu Pactul de Politică Alimentară Urbană de la Milano (MUFPP) și își propune să implice 
organizațiile mai mici de tineret și autoritățile locale în realizarea acțiunilor de promovare a 
comportamentelor de consum alimentar ecologic. Vor fi finanțate propunerile selectate până la 
3.750 de euro, implicând direct tineri – între 15 și 35 de ani – din nouă țări UE. 
 
Principalele teme pe care le vor aborda propunerile finanțate sunt: dietele durabile pentru 
reducerea impactului asupra planetei și protejarea drepturilor omului, lupta împotriva risipei 
alimentare, educația alimentară durabilă și schimbul/diseminarea cunoștințelor, sistemele 
alimentare alternative locale, producătorul local și piața teritorială, lupta împotriva schimbărilor 
climatice și accesul egal la alimente sănătoase, durabile și echitabile. 
 
Principalele activități pe care municipalitățile le vor implementa includ, printre altele, comunicarea, 
promovarea bunelor practici, ateliere de gătit, vizite tematice, flash mob-uri, evenimente publice 
de conștientizare, inițiative în școli, concursuri de artă și inițiative împotriva risipei alimentare. 
 

 
Au fost selectate 16 proiecte pentru apelul de propuneri Food Wave adresat municipalităților și 

orașelor! 
 
 
Anul acesta, apelul de propuneri Food Wave a avut loc în două runde:  
 
Prima a avut loc în martie și au fost selectate zece proiecte din cinci țări UE (Belgia, Italia, Slovenia, 
Ungaria și Țările de Jos), în special legate de diete durabile, risipa alimentară, educație alimentară 
durabilă și șanse egale de acces la mâncare sănătoasă. 
 

https://www.alda-europe.eu/progetto/part-y/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


Cea de-a doua a avut loc în iunie și a vizat selecția a șase proiecte din șase țări UE (Italia, Franța, 
Grecia, Ungaria, Portugalia și Spania), concentrate în principal pe promovarea practicilor durabile, 
a sistemelor alimentare alternative locale și a schimbului de cunoștințe. 
 
Activitățile desfășurate de municipalități vor implica un număr mare de părți interesate – de la 
universități și școli locale până la asociații și OSC locale, mobilizând și implicând efectiv peste 8.000 
de tineri în comunitățile lor locale. 
 
Prin acțiunile teritoriale promovate de solicitanții selectați, proiectul contribuie la localizarea ODD-
urilor și la implementarea Agendei 2030 a Națiunilor Unite, cu un accent specific pe combaterea 
foametei (ODD 2), contribuind la creșterea economică și la oportunități de muncă decentă (ODD 8), 
promovarea modelelor de consum și producție responsabile (ODD 12), construirea de orașe și 
comunități durabile (ODD 11) și contribuția la acțiunea climatică începând de la nivel teritorial (ODD 
13). 
 
 
 
Orașele alese pentru prima etapă al apelului din acest an sunt:  

Denumirea Țara și teritoriul în care va fi implementat proiectul 

Orașul Schaerbeek Belgia – Schaerbeek 

Orașul Trento Italia – Trento 

Orașul Purmerend Olanda – Purmerend 

Municipalitatea districtului 7 din 
Budapesta 

Ungaria – zona Budapesta 

Orașul Szob Ungaria – Szob 

Orașul Benedikt Slovenia – Benedikt 

Orașul Razkrižje Slovenia – Razkrižje 

Orașul Etterbeek Belgia – Etterbeek 

Orașul Kungota Slovenia – Kungota 

Orașul Hajdina Slovenia – Hajdina 

   
 
 



Orașele alese pentru a doua etapă al apelului din acest an sunt: 

Orașul Vimianzo Spania – Vimianzo 

Orașul Óbuda-Békásmegyer, 
Budapesta, Districtul III 

Ungaria – zona Budapesta 

Orașul Pollica Italia – Pollica 

Orașul Campolide Portugalia – Campolide 

Orașul Palaio Faliro Grecia – Palaio Faliro 

Orașul Ploeuc L’Hermitage Franța – Ploeuc L’Hermitage 

 


