
Реалізація the Green Deal: приєднайтеся до конкурсу для партнерів

ALDA є партнером проекту SHARED GREEN DEAL, профінансованого ЄС, мета якого
полягає в стимулюванні спільних дій щодо ініціатив Зеленої угоди по всій Європі,
надаючи інструменти соціальних і гуманітарних наук (SSH) для підтримки реалізації 8
сфер політики Зеленої угоди ЄС на місцевому та регіональному рівнях.

Проект запустив «Заклик для місцевих партнерів», пропонуючи 22 000 євро 24

організаціям – місцевим і регіональним органам влади або некомерційним
організаціям – для партнерства з проектом для проведення соціальних
експериментів, зосереджених на наступних шести пріоритетах Green Deal:

● Чиста енергія

● Циркулярна Економіка

● Збереження біорізноманітності

● Стійка Мобільність

● Ефективні Реновації

● Стале харчування

Використовуючи різні підходи до участі, включаючи місцевих зацікавлених сторін та
громадян, дослідження будуть стосуватися поведінкових, соціальних та культурних
аспектів European Європейської Зеленої Угоди. Соціальні експерименти мають на меті
сприяти процесам змін і вчитися на них як на індивідуальному, так і на колективному
рівнях, одночасно збираючи дослідницькі дані в процесі.

Конкурс The SHARED GREEN DEAL вже почався і відкритий до 31 січня 2023 року

Ці експериментальні потоки направлені на людей, а саме як вони діють, думають,

вивчаються, взаємодіють, мріють та самоорганізовуються.

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


Конкурс заявок вже почався і продовжуватиметься до 31 січня 2023 року.

Обрані організації у якості місцевих партнерів матимуть можливість скористатися
пріоритетами проекту
Green Deal для покращення реалізації на місцевому рівні, створювати та посилювати
відносини з громадою та місцевими інституціями, отримуючи вигоду з результатів
навчання, які можуть бути адаптовані як частина процесів місцевих стейкхолдерів.

Також існуватимуть можливості для зв’язку з обраною групою з консорціуму партнерів,

іншими  місцевими партнерами на рівні політичного порядку денного на рівні
Європейського Союзу.

Кожен місцевий соціальний експеримент триватиме приблизно один рік,

починаючи з весни/літа 2023 року. Окрім фінансування, додатковий навчальний
захід із партнерами SHARED GREEN DEAL у різних місцях від Роттердама до Кіпру та
навчальний візит до іншого місцевого партнера заплановано в рамках проекту.

Дізнайтеся більше про теми, процес подання заявки та конкретні можливості та вимоги
на сайті SHARED GREEN DEAL. Цей конкурс фінансується Програмою досліджень та
інновацій «Горизонт 2020» від Європейського Союзу.

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

