
 
 

 
 

GREEN DEAL--ի իրականացում. միացեք գործընկերների համար հայտարարությանը  
 

    ALDA-ն ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող SHARED GREEN DEAL ծրագրի գործընկերն է և դրա 

նպատակն է խթանել ընդհանուր գործողությունները GREEN DEAL-ի 

նախաձեռնությունների շուրջ Եվրոպայում՝ տրամադրելով սոցիալական և հումանիտար 

գիտությունների (SSH) գործիքներ՝ աջակցելու ԵՄ GREEN DEAL քաղաքականության 8 

ոլորտների իրականացմանը տեղական և տարածաշրջանային մակարդակներում։ 
 

  Ծրագիրը մեկնարկել է «Հայտարարություն տեղական գործընկերների համար»՝ 

առաջարկելով 22 000 եվրո 24 կազմակերպությունների՝ տեղական և տարածաշրջանային 

իշխանություններին կամ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին, որպեսզի 

համագործակցեն ծրագրի հետ՝ իրականացնելու սոցիալական փորձեր՝ ուղղված 

հետևյալ վեց առաջնահերթ GREEN DEAL –ի թեմաներին: 
 

● Մաքուր էներգիա 

● Շրջանաձև տնտեսություն 

● Կենսաբազմազանության պահպանում 

● Կայուն շարժունակություն 

● Արդյունավետ վերանորոգումներ 

● Կայուն սնունդ 
 

    Օգտագործելով տարբեր մասնակցային մոտեցումներ՝ տեղական շահագրգիռ 

կողմերին և քաղաքացիներին ներգրավելու համար, փորձերը կանդրադառնան European 

Green Deal վարքագծային, սոցիալական և մշակութային հարթություններին: 

Սոցիալական փորձերը նպատակ ունեն հեշտացնել և սովորել փոփոխությունների 

գործընթացները ինչպես անհատական, այնպես էլ կոլեկտիվ մակարդակներում՝  

հետազոտական տվյալների հավաքագրման ընթացքում: 
 

  SHARED GREEN DEAL-ը այժմ բաց է և կգործի մինչև 2023 թվականի հունվարի 31-ը 
 

Այս փորձերի հոսքերը կենտրոնանում են մարդկանց վրա, օրինակ. ինչպես են նրանք 

գործում, մտածում, սովորում, համագործակցում, պատկերացնում և կազմակերպում 

իրենց: 
 

Հայտարարությունն այժմ բաց է և կգործի մինչև 2023 թվականի հունվարի 31-ը։ 
 

    Որպես տեղական գործընկերներ ընտրված կազմակերպությունները 

հնարավորություն կունենան օգտվել GREEN DEAL-ի առաջնահերթություններից՝ 

https://www.alda-europe.eu/progetto/shared-green-deal-europe-2022/
https://sharedgreendeal.eu/clean-energy-call
https://sharedgreendeal.eu/circular-economy-call
https://sharedgreendeal.eu/preserving-biodiversity-call
https://sharedgreendeal.eu/sustainable-mobility-call
https://sharedgreendeal.eu/efficient-renovations-call
https://sharedgreendeal.eu/sustainable-food-call
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call


տեղական իրականացումն առաջ տանելու, ձեր համայնքի և տեղական 

հաստատությունների հետ հարաբերություններ ստեղծելու և ամրապնդելու համար՝ 

միաժամանակ օգտվելով ուսուցման արդյունքներից, որոնք կարող են ընդունվել որպես 

տեղական շահագրգիռ կողմերի սեփական գործընթացների մաս:  Կլինեն նաև 

հնարավորություններ կապեր հաստատելու կոնսորցիումի գործընկերների հատուկ 

խմբի, այլ տեղական գործընկերների և Եվրամիության մակարդակով 

քաղաքականության օրակարգերի հետ: 
 

   Յուրաքանչյուր տեղական սոցիալական փորձ կտևի մոտ մեկ տարի՝ սկսած 2023թ.-ի 

գարուն/ամառից: Բացի ֆինանսավորումից, SHARED GREEN DEAL-ի գործընկերների հետ 

լրացուցիչ ուսուցողական միջոցառումը Ռոտերդամից մինչև Կիպրոս տարբեր 

վայրերում, ինչպես նաև ճանաչողական այց մեկ այլ տեղական գործընկերոջ համար 

կկազմակերպվի ծրագրի կողմից։ 
 

   Իմացեք ավելին թեմաների, հայտի գործընթացի և հատուկ հնարավորությունների և 

պահանջների մասին SHARED GREEN DEAL website կայքում: Հնարավորությունը 

ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության «Հորիզոն 2020» հետազոտական և 

նորարարական ծրագրի կողմից: 
 

https://sharedgreendeal.eu/partners
https://sharedgreendeal.eu/local-expt-call

