
Члени як ключові партнери у здійсненні цифрового переходу на

місцевому рівні

Генеральний Секретар ALDA, Антонелла Валморбіда, з командою зустрілася у

Брюсселі з представниками Муніципалітета Еттербек, з метою відновити стратегічне

партнерство, яке було встановлено в 2017 році. Партнерство спрямоване на зміцнення

зв’язків між Асоціацією та Муніципалітетом, зокрема у сфері участі громадян.

Ця зустріч відбулася досить своєчасно, оскільки ALDA щойно отримала новину про

фінансування проекту Erasmus+ у партнерстві з Еттербеком під назвою MEDIUM

(Муніципалітети, які експериментують з цифровими інноваціями підвищують

кваліфікацію та метавсесвіт).

Мета полягає в тому, щоб підтримати цифровий перехід державного сектора,

навчаючи використанню віртуальної реальності та метавсесвіту для покращення

доступності державних послуг.

ALDA підтримує цифровий перехід на місцевому рівні згідно з рекомендаціями ЄС

На зустрічі були присутні Девід Дюбуа, голова кабінету мера, Марі-Шарлотта

Хелденберг, відповідальна за участь громадян, і Жан-Франсуа Малжан, керівник

проектів.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/


Разом з пані Вальморбіда вони обговорили можливу співпрацю навколо пріоритетів

ALDA 2023, включаючи співпрацю з Агенціями місцевої демократії в Україні, які є

локально зареєстрованими асоціаціями, що об’єднують місцеві органи влади та

громадські організації, для просування проектів сталого розвитку та належного

управління.

На місцевому рівні вони відіграли важливу роль у подоланні викликів війни та у

співпраці між громадянським суспільством і муніципалітетами, забезпечуючи

посилену стійкість.

У той же час, згадуючи успішний проект APProach, пані Хелденберг відзначила

прихильність Еттербеку щодо участі громадян. Реалізований рука об руку з ALDA та

партнерами консорціуму, APProach збільшив участь іноземців у повсякденному житті,

гарантуючи, що всі громадяни мають право голосу в процесі прийняття рішень. Отже,

враховуючи, що 49% жителів Еттербека не були бельгійцями, ця ініціатива була

ключовим заходом для залучення мобільних громадян ЄС.

Команда також була дуже рада відкрити нову будівлю муніципалітету, за яку Еттербек

отримав нагороду як за архітектурний успіх; це природна будівля, і частина її

призначена для соціального житла.

Нарешті, щоб завершити на позитивній ноті порядок денний зустрічі, інші

обговорювані питання стосувалися Генеральної Асамблеї ALDA, яка відбудеться в

червні 2023 року в Брюсселі, та можливих майбутніх заходів для про вибори до

Європарламенту.

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

