
 
 

 

 

Food Wave підтримує 16 проектних ідей під керівництвом муніципалітетів, 
націлених на молодь з усієї Європи! 

 

Конкурс пропозицій, нетворкінг 

16 проектів було відібрано для конкурсу пропозицій «Продовольча хвиля» для 
муніципалітетів та міст! 
 
Продовольча хвиля – Розширення можливостей міської молоді для кліматичних дій – це 
проект, який співфінансується Європейською Комісією в рамках Програми розвитку освіти 
та підвищення обізнаності та підтримується муніципалітетом Мілана разом із 29 
партнерами з 17 країн. Він спрямований на підвищення обізнаності про екологічні способи 
споживання та виробництва продуктів харчування для пом’якшення наслідків зміни клімату. 
 
Конкурс пропозицій Food Wave координується ALDA у співпраці з партнерами проекту та з 
Міланським пактом про продовольчу політику в містах (MUFPP) і спрямований на залучення 
менших молодіжних організацій та місцевих органів влади до реалізації дій, спрямованих на 
сприяння поведінки, сприятливої у споживанні їжі. Він фінансуватиме відібрані пропозиції на 
суму до 3750 євро, безпосередньо залучаючи молодих людей – від 15 до 35 років – у дев’яти 
країнах ЄС. 
 
Основні теми, на які будуть виділені кошти, це: стійкі дієти для зменшення впливу на планету 
та захисту прав людини, боротьба з харчовими відходами, стійка продовольча освіта та 
обмін/поширення знань, місцеві альтернативні харчові системи, місцевий виробник і 
територіальний ринок, боротьба зі зміною клімату та рівний доступ до здорової, стійкої та 
справедливої їжі. 
 
Основні заходи, які муніципалітети реалізовуватимуть, включають, серед іншого, 
комунікацію, популяризацію передового досвіду, кулінарні майстер-класи, тематичні візити, 
флешмоби, просвітницькі заходи, ініціативи в школах, мистецькі конкурси та ініціативи проти 
харчових відходів. 
 

16 проектів було відібрано для конкурсу пропозицій «Продовольча хвиля» для 
муніципалітетів та міст! 

 

Цього року, конкурс пропозицій Продовольча хвиля буде проводитися у два етапи:  
 
Перший етап був проведений у березні, під час якого було відібрано десять проектів у п’яти 
країнах ЄС (Бельгія, Італія, Словенія, Угорщина та Нідерланди), зокрема, пов’язаних із 
екологічно чистим харчуванням, харчовими відходами, екологічною просвітницькою 
діяльністю та рівними можливостями для доступу до здорової та справедливої їжі.  

https://www.alda-europe.eu/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/


 
Другий етап був проведений у червні і тоді було відібрано шість проектів з шести країн ЄС 
(Італія, Франція, Греція, Угорщина, Португалія і Іспанія), які загалом зосереджені на 
просуванні стійких практик, місцевих альтернативних системах харчування та обміні 
знаннями. 
 
Заходи, що проводяться муніципалітетами, залучатимуть велику кількість зацікавлених 
сторін – від університетів і місцевих шкіл до асоціацій і місцевих ОГС, ефективно мобілізуючи 
та залучаючи понад 8 000 молодих людей у своїх місцевих громадах. 
 
Завдяки територіальним діям, запропонованим відібраними заявниками, проект сприяє 
локалізації ЦСР і реалізації Порядку денного ООН на період до 2030 року, приділяючи 
особливу увагу боротьбі з голодом (ЦСР 2), сприяючи економічному зростанню та створенню 
можливостей для гідної роботи (ЦСР 8), сприяння відповідальним моделям споживання та 
виробництва (ЦСР 12), розбудова сталих міст і громад (ЦСР 11) і внесок у боротьбу з 
кліматом, починаючи з територіального рівня (ЦСР 13). 
 
Міста обрані для першої хвилі конкурсу:  

Назва Країна та місто, де буде реалізовано проект 

Місто Схарбек Бельгія – Схарбек 

Місто Тренто Італія – Тренто 

Місто Пюрмеренд Нідерланди – Пюрмеренд 

Муніципалітет 7-го округу Будапешта Угорщина – округ Будапешта 

Місто Соб Угорщина – Соб 

Місто Бенедікт Словенія – Бенедікт 

Муніципалітет Разкрижє Словенія – Разкрижє 

Комуна Еттербек Бельгія – Еттербек 

Муніципалітет Кунгота Словенія – Кунгота 

Община Хайдина Словенія – Хайдина 

  
 



Міста обрані для другої хвилі конкурсу: 

Муніципалітет Вім’янсо Іспанія – Вім’янсо 

Óbuda-Békásmegyer, III округ Будапешта Угорщина – округ Будапешта 

Муніципалітет Полліка Італія – Полліка 

Парафія Камполіде Португалія – Камполіде 

Палео-Фаліро Греція – Палео-Фаліро 

Муніципалітет Плек-Л'Ермітаж Франція – Плек-Л'Ермітаж 

 


