
 
 

 
 

Քաղաքացիների մասնակցության փոխանակում տեղական և քաղաքային 

կառավարմանը. CAMELOT ծրագիր 
 

    2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին CAMELOT ծրագրի գործընկերները հավաքվեցին 

Շտուտգարտում՝ ծրագրի վերջին միջոցառմանը: Երկօրյա միջոցառումը ներառում էր 

Շտուտգարտի շրջանի և Շտուտգարտի քաղաքապետարանի միջազգային կապերի 

բաժնի շնորհանդեսները, Շտուտգարտի շրջանի առաջատար նախաձեռնություններից 

մեկի այցը և տեղական և մետրոպոլիայի կառավարմանը քաղաքացիների 

մասնակցության վերաբերյալ համաժողով: 

    Շատ արդյունավետ փոխանակումների ճամփորդությունից հետո գործընկերները 

հնարավորություն ունեցան վերանայել և քննարկել իրենց համապատասխան փորձը 

ծրագիրն իրականացնելիս և ուսումնասիրել մետրոպոլիայի տարածքներում 

քաղաքացիների մասնակցության հետագա ամրապնդման հնարավորությունները: 
 

   Հատկապես ոգեշնչող էր Շտուտգարտ 21 ծրագրի օրինակը: Այս ծրագիրը, որը 

նախաձեռնվել է 1994 թվականին, ծրագրի գործընկերներին թույլ է տվել իմանալ, թե 

ինչպես շարժունակության հիմնական ծրագիրը պետք է ներառի քաղաքացիներին: 
 

   Շտուտգարտ 21-ը երկաթուղային և քաղաքաշինական ծրագիր է Շտուտգարտում, 

Գերմանիա: Այն հանդիսանում է Շտուտգարտ–Աուգսբուրգ նոր և արդիականացված 

երկաթուղու և Եվրոպայի համար գլխավոր գծի (Փարիզ–Վիեննա) մի մասը՝ 

Տրանսեվրոպական ցանցերի շրջանակներում։ Նրա առանցքը Շտուտգարտի նորացված 

երկաթուղային կայարանն է: Այն պաշտոնապես հայտարարվեց 1994 թվականի ապրիլին, 

շինարարական աշխատանքները սկսվեցին 2010 թվականի փետրվարին և սպասվում է 

ավարտ 2025 թվականին: Ընդհանուր արժեքը, որը պաշտոնապես գնահատվում է 9,15 

միլիարդ եվրո, բուռն բանավեճեր և քաղաքացիների հակազդեցություն առաջացրեց մի 

շարք հարցերի շուրջ, ներառյալ՝ հարաբերական ծախսերն ու օգուտները, 

երկրաբանական և բնապահպանական մտահոգությունները, ինչպես նաև 

կատարողականի խնդիրները: 
 

 Այցը CAMELOT ծրագրի գործընկերներին ուղեկցեց Շտուտգարտի քաղաքաշինության և 

քաղաքական կյանքի 30 տարվա պատմության միջով: 
 

Տպավորիչ ճարտարապետական հմտության բացահայտման հետ մեկտեղ, CAMELOT-ի 

հետ այս այցը բերեց անկեղծ փոխանակում մարտահրավերների և 

հնարավորությունների վերաբերյալ՝ կապված կառուցվածքային ծրագրերի ետ, որոնք 

գտնվում են մետրոպոլիայի պարտականությունների հիմքում: 
 

https://www.alda-europe.eu/progetto/camelot/
https://en.stuttgart.de/


   Դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած կոնֆերանսին մասնակցում էին Ֆաբիեն Քելլերը, 

քվեստոր և Եվրախորհրդարանի անդամ, Urban Intergroup-ի փոխնախագահ, Գիտ ․ 

Թեկնածու Ալեքսանդրա Զոլերը, Պետական նախարարության Բադեն-Վյուրտեմբերգ, ԵՄ 

քաղաքականության, Բրյուսելում պետական ներկայացուցչության և միջսահմանային 

համագործակցության բաժնի ղեկավար, գիտ ․  թեկնածու Բերնդ Վյորինգեր, Լորդի 

քաղաքապետ, Սինդելֆինգեն քաղաք, Եվրոպայի խորհրդի Կոնգրեսի տեղական 

պալատի նախագահ և Խավի Տիանան, Բարսելոնայի մետրոպոլիտենի միջազգային 

հարաբերությունների բաժնի ղեկավար: 
 

   Նրանք քննարկել են քաղաքների դերի կարևորությունը եվրոպական քաղաքացիներին 

Եվրոպական միության ինստիտուտներին կապելու գործում։ Ֆաբիեն Քելլերը հիշեցրեց, 

որ ԵՄ-ն սկսել է տնտեսական ծրագրով և աճել՝ լուծելու ամենահրատապ 

մարտահրավերները: Նա նշեց Առողջապահության ռազմավարությունը, որը մշակվել է 

COVID-ի ճգնաժամից հետո, բայց նաև համախմբվածության քաղաքականությունը (ERDF), 

որը նախատեսված էր աջակցելու ինչպես ենթակառուցվածքային ծրագրերին, այնպես էլ 

քաղաքային ցանցերում լավ փորձի փոխանակմանը: 
 

   Հիշեցնելով, որ 21-րդ դարում մենք չենք կարող քաղաքականություն մշակել առանց 

քաղաքացիներին ներգրավելու, քանի որ նրանք մեծ դեր ունեն այս քաղաքականության 

հաջողության մեջ, տիկին Քելլերն իր հիացմունքն է հայտնել CAMELOT ծրագրի 

վերաբերյալ (ֆինանսավորող՝ Եվրոպան քաղաքացիների համար), քանի որ այն կարևոր 

դեր է ունեցել ռազմավարական պլանավորման մեջ մասնակցային գործընթացների 

կիրառման հարցում։ 
 

   Միջքաղաքային խմբի փոխնախագահի համար տեղական մակարդակը կարևոր է. դա 

այն մակարդակն է, որտեղ քաղաքացիները կարող են զգալ, որ իրենց լսում են: Բայց դա 

բարդ է, քանի որ ԵՄ քաղաքականությունն անցնում է կենտրոնական պետական 

մակարդակով: Մենք նաև պետք է ավելի լավ բացատրենք, թե ինչպես օգտվել ԵՄ 

ֆինանսավորումից: 
  

   Բադեն Վյուրթեմբերգի ներկայացուցիչը համաձայնեց և ընդգծեց, որ 

տարածաշրջանային և տեղական մակարդակները քաղաքացիական հասարակության 

հետ աշխատելու վայրն են՝ ավելի շատ ճկունություն ձեռք բերելու համար: 
 

Բերնդ Ֆորհինգերն ընդգծել է, որ տեղական մակարդակը միշտ առաջնագծում է։ Իր 

նպատակը ցույց տալու համար նա անդրադարձավ COVID-ին և Ուկրաինայում 

պատերազմի ազդեցությանը։ Նա նաև ընդգծել է տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների կարևորությունը խաղաղության և կայունության համար։ 
 

Այս ոգեշնչող փոխանակումից հետո CAMELOT-ի գործընկերները ներկայացրեցին իրենց 

լավագույն փորձը քաղաքացիների ներգրավվածության և քաղաքաշինության առումով: 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7153
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en

