
Membrii ca parteneri cheie în implementarea tranziției digitale la nivel local

Secretarul general al ALDA, Antonella Valmorbida, s-a aflat la Bruxelles, împreună cu colegii

săi, pentru a se întâlni cu municipalitatea din Etterbeek, cu scopul de a relansa parteneriatul

strategic care a fost stabilit în 2017 și care vizează consolidarea legăturilor dintre asociație și

municipalitate, în special în domeniul participării cetățenilor.

Această întâlnire a avut loc într-un moment foarte oportun, deoarece ALDA tocmai a primit

vestea că am câștigat un proiect Erasmus+ în parteneriat cu Etterbeek, numit MEDIUM

(Municipalități care Experimentează Inovarea Digitală, Perfecționarea și Metaversul).

Scopul este de a sprijini tranziția digitală a sectorului public, prin educarea cu privire la

utilizarea realității virtuale și a metaversului pentru a îmbunătăți accesibilitatea serviciilor

publice.

ALDA sprijină tranziția digitală la nivel local, prin intermediul orientărilor UE

La întâlnire au fost prezenți David Dubois, șeful de cabinet al primarului, Marie-Charlotte

Heldenbergh, responsabilă cu participarea cetățenilor și Jean-François Maljean, responsabil

de proiecte. 

Împreună cu dna Valmorbida, au discutat despre o posibilă cooperare în jurul priorităților

ALDA 2023, inclusiv despre colaborarea cu Agențiile de Democrație Locală din Ucraina, care

sunt asociații înregistrate la nivel local, care reunesc autorități locale și OSC-uri, pentru a

promova proiecte de dezvoltare durabilă și bună guvernanță.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://www.alda-europe.eu/hr/news/commitment-ldas-ukraine-join-call/


La nivel local, acestea au avut un rol esențial în abordarea provocărilor războiului și în

cooperarea dintre societatea civilă și municipalități, oferind o rezistență consolidată.

În același timp, amintind de succesul proiectului APProach, dna Heldenbergh a subliniat

angajamentul orașului Etterbeek în ceea ce privește participarea cetățenilor. Implementat

mână în mână cu ALDA și partenerii consorțiului, proiectul APProach a sporit participarea

străinilor la viața locală, asigurând că toți cetățenii au un cuvânt de spus în procesul decizional

local. Prin urmare, având în vedere că 49% dintre locuitorii din Etterbeek nu sunt belgieni,

această inițiativă a reprezentat o acțiune cheie pentru includerea cetățenilor mobili din UE.

Echipa a fost, de asemenea, foarte fericită să descopere noua clădire a municipalității, pentru

care Etterbeek a primit premii pentru succese arhitecturale; este o clădire naturală, iar o parte

din ea este dedicată locuințelor sociale. 

 

În cele din urmă, pentru a încheia într-o notă pozitivă agenda reuniunii, alte puncte discutate

au fost Adunarea Generală a ALDA, care va avea loc în iunie 2023 la Bruxelles, și posibilele

activități viitoare de sensibilizare cu privire la alegerile europarlamentare. 


