
Punerea în aplicare a proiectului Green Deal: alăturați-vă apelului pentru parteneri

ALDA este partener în cadrul proiectului finanțat de UE SHARED GREEN DEAL, al cărui scop este de

a stimula acțiunile comune privind inițiativele Green Deal în Europa, prin furnizarea de instrumente

de științe sociale și umaniste (SSH) pentru a sprijini implementarea celor 8 domenii de politică
Green Deal ale UE, la nivel local și regional.

Proiectul a lansat un "Apel pentru parteneri locali", oferind 22 000 de EUR pentru 24 de

organizații - fie autorități locale și regionale, fie organizații fără scop lucrativ - care să se asocieze

cu acest proiect pentru a derula experimente sociale axate pe următoarele șase subiecte prioritare

ale Green Deal:

● Energie curată

● Economie circulară

● Conservarea biodiversității

● Mobilitate durabilă

● Renovări eficiente

● Alimente durabile

Utilizând diverse abordări participative pentru a implica părțile interesate și cetățenii locali,

experimentele vor aborda dimensiunile comportamentale, sociale și culturale ale "Green Deal"

european. Experimentele sociale au ca scop facilitarea și învățarea din procesele de schimbare atât

la nivel individual, cât și la nivel colectiv, obținând în același timp date de cercetare în acest proces.

Apelul SHARED GREEN DEAL este deschis acum și se va desfășura până la 31 ianuarie 2023.

Aceste fluxuri de experimente se concentrează în principal pe oameni, de exemplu, pe modul în

care aceștia acționează, gândesc, învață, colaborează, își imaginează și se organizează.

Apelul este deschis acum și va dura până la 31 ianuarie 2023.

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


Organizațiile alese ca parteneri locali vor avea oportunitatea de a beneficia de prioritățile Green

Deal pentru a avansa implementarea la nivel local, de a crea și consolida relațiile cu comunitatea și

instituțiile locale, beneficiind în același timp de rezultatele învățării care pot fi adoptate ca parte a

propriilor procese ale actorilor locali. Vor exista, de asemenea, oportunități de conectare cu un

grup dedicat de parteneri de consorțiu, cu ceilalți parteneri locali și cu agendele politice la nivelul

Uniunii Europene.

Fiecare experiment social local se va desfășura timp de aproximativ un an, începând din

primăvara/vara anului 2023. În afară de finanțare, proiectul acoperă un eveniment suplimentar

de formare cu partenerii SHARED GREEN DEAL în locații diferite, de la Rotterdam la Cipru, și o

vizită de studiu la un alt partener local.

Aflați mai multe despre subiecte, procesul de aplicare, precum și despre oportunitățile și cerințele

specifice de pe site-ul web SHARED GREEN DEAL. Oportunitatea este finanțată de Programul de

Cercetare și Inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene.

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

