
ALDA-ն արժանացել է

Եվրոպական մրցանակի «Ավելի

ուժեղ կառավարման» համար.

շնորհավորում ենք AGREED

ծրագրին

ALDA տեղեկագիր հուլիս 2022թ․

 ALDA-ն արժանացել է Եվրոպական մրցանակի «Ավելի
ուժեղ կառավարման» համար.

 
Մոլդովայի Հանրապետությունում Եվրամիության պատվիրակության

նախաձեռնությամբ 2022թ․ հունիսի 22-ին տեղի ունեցավ «Քաղաքացիական
հասարակության գալա 2022»-ի երրորդ ֆորումը, որին մասնակցում էին
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ականավոր

հաղթողներ Մոլդովայի Հանրապետությունից, որոնք նպաստել են
ժողովրդավարության, տնտեսական ամրապնդմանը և սոցիալական

զարգացմանը։
 

Կարդալ ավելին →

ALDA-ն Ստամբուլի
տեսլական 2050 ծրագրի
մեկնարկի միջոցառմանը.

արձագանքել
գլոբալացման

մարտահրավերներին
կոնկրետ

քաղաքականությամբ
 

Այս ամիս ALDA-ն հրավիրվել էր
Ստամբուլի Մետրոպոլիսի և
Ստամբուլի Պլանավորման
Գործակալության կողմից
Ստամբուլի Vision 2050 պլանի
թողարկման և IPA Campus-ի
բացման միջոցառմանը:
 

Կարդալ ավելին →

Թուրքիայից
պատվիրակությունն

այցելում է Ավստրիայի և
Խորվաթիայի

հաստատություններ
 

2022 թվականի հունիսի 12-ից 18-ը
Թուրքիայի ազգային և տեղական
իշխանությունների (ՏԻ)
բարձրաստիճան պաշտոնյաների
պատվիրակությունը մասնակցել է
Ավստրիայում և Խորվաթիայում
տեղական ինքնակառավարմանն
առնչվող հարցերի վերաբերյալ
միջսահմանային ուսումնական
այցին:
 

Կարդալ ավելին →
 

Եվրոպական խորհրդի
Չեխիայի

նախագահություն. Բարի
գալուստ:

 
Նախագահելով 2022 թվականի
հունվարից մինչև 2022 թվականի
հունիսը՝ Ֆրանսիան այժմ
էստաֆետը հանձնում է Չեխիային։
Այսպիսով, այժմ ժամանակն է
ողջունելու Եվրոպական խորհրդի
Չեխիայի նախագահությունը՝
մինչև 2022 թվականի դեկտեմբեր։
 

Կարդալ ավելին →

Վիլլա Անգարան
ողջունում է

Համընդհանուր
քաղաքացիական
ծառայության
կամավորներին

 
Սկսվել է!  Մեծ ոգևորությամբ ALDA
թիմը Վիլլա Անգարանում ողջունեց
ընտրված Lighting   Europe
Democracy (LED) կամավորներին,
որոնք կմիանան Ասոցիացիային
հաջորդ ամիսներին:
 

Կարդալ ավելին →

Քաղաքացիները՝ կանաչ և
արդար անցման հիմքում,
REAL DEAL-ին հասնելու
ինչպես մարդկանց,
այնպես էլ մոլորակի

համար:
 

REAL DEAL-ը վերջերս մեկնարկած
հետազոտական
նախաձեռնություն է, որը
ֆինանսավորվում է «Հորիզոն
2020» հետազոտությունների և
նորարարությունների ծրագրի
կողմից, որի նպատակն է
վերափոխել քաղաքացիների և
շահագրգիռ կողմերի ակտիվ
մասնակցությունը European Green
Deal (EGD) շուրջ:
 

Կարդալ ավելին →

Կլիմայի գիտության և
կլիմայական

քաղաքականության
հետազոտությունները
NEVERMORE ծրագրի

հիմքում
 
2022 թվականի հունիսի 28-ին և 29-
ին 8 տարբեր երկրների 16
գործընկերներ հանդիպեցին
(ինչպես անձամբ, այնպես էլ
առցանց)՝ նոր Horizon Europe
NEVERMORE ծրագրի
պաշտոնական մեկնարկի համար:
Ծրագիրը, որի գործընկերն է ALDA-
ն,  աջակցելու է կլիմայի գիտության
և կլիմայի քաղաքականության
վերաբերյալ գերազանցության
հետազոտություններին:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 15 →

 

FOREST եզրափակիչ միջոցառում. կարծիքների և լավագույն
փորձի փոխանակում

 
Կազմակերպված ALDA-ի կողմից` Veneto Agricoltura-ն հյուրընկալեց «FOREST
ծրագրի» եզրափակիչ միջոցառումը Կանսիլիո քաղաքում (Իտալիա) 2022

թվականի հունիսի 23-ին և 24-ին իր «Hangar» գրասենյակում: Վերջինս, ավելի
կոնկրետ, գեղեցիկ վայր է՝ կառուցված ՆԱՏՕ-ի նախկին ռազմաբազայի տեղում։

 
Կարդալ ավելին →

SDG 13 →

ALDA-Ն ՀԱՆՈՒՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

#EuSAVE. 6-րդ
միջազգային միջոցառում
Կոնչելո դե Վիմյանցո
քաղաքում, Իսպանիա

 
Հունիսի 28-ից մինչև 2022
թվականի հուլիսի 1-ը #EuSAVE
ծրագրի գործընկերներն
անցկացրել են 6-րդ միջազգային
միջոցառումը Իսպանիայի Կոնչելո
դե Վիմյանցո քաղաքում։ 
Հանդիպման խորագիրն էր «ԵՄ
խելացի և կայուն պատմական
գյուղերի զարգացման նոր և
նորարարական
ռազմավարությունների մշակում»:
 

Կարդալ ավելին →
SDG 8 →

«Ինտեգրվող քաղաքների
եվրոպական պլատֆորմ»
(EPIC) դրամաշնորհային
առաջարկների մրցույթ -
փորձնական ծրագրեր

 
EPIC ծրագիրը՝ Ինտեգրվող
քաղաքների եվրոպական
պլատֆորմը եռամյա ծրագիր է,
որը ֆինանսավորվում է
Եվրոպական միության՝ AMIF-ի
շրջանակներում, որի նպատակն է
բարելավել միգրանտների
ինտեգրումը տեղական
մակարդակում՝ ստեղծելով
տեղական իշխանությունների և
քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպությունների
եվրոպական ցանց, որը.

 
Կարդալ ավելին →

ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԵՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻՑ

Դնեպրի տեղական
ժողովրդավարության
գրասենյակի կողմից

իրականացվող
երիտասարդների

ներգրավման ծրագիր, որն
ընտրվել է Պրահայում

Արևելյան
գործընկերության 4-րդ
երիտասարդական
համաժողովին

ներկայացնելու համար
 
ՏԺԳ Դնեպրի կողմից
իրականացվող «Դնեպր քաղաքի
էլեկտրոնային
ժողովրդավարության
հայեցակարգի մշակում և շահերի
պաշտպանություն մինչև 2020
թվականը» խորագրով ծրագիրը
կներկայացվի 2022 թ. հուլիսի 11-
12-ը Պրահայում կայանալիք
Արևելյան գործընկերության
երիտասարդական համաժողովին։
 

Կարդալ ավելին →

Տեղական
ժողովրդավարության
Բալկանյան ցանցի

Գլխավոր ասամբլեա 2022.
Բարի գալուստ նոր

նախագահ՝ Սլաջան Իլիչ
 
2022 թվականի հունիսի 22-ին
Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքում
տեղի ունեցավ Տեղական
ժողովրդավարության բալկանյան
ցանցի (BNLD) տարեկան
ընդհանուր ժողովը: Օրակարգում
էին նախագահի ընտրությունը,
ինչպես նաև ցանցի
ռազմավարական
հաշվետվողականության
սկզբունքները։ BNLD-ի նոր
նախագահ է ընտրվել Տեղական
ժողովրդավարության
գործակալության Զավիդիվոցի
պատվիրակ Սլաջան Իլիչը, որը
նախկինում եղել է Կառավարման
խորհրդում:

 
Կարդալ ավելին →

առաջարկների կոչեր

Call 1 - Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Bluprint’) (TOPIC
ID:ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT)
Deadline of the call: 15 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 2 - Virtual Exchanges with the Western Balkans (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-2022-VIRT-
EXCH-IPA)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 3 -Virtual Exchanges with other specific regions in the world (TOPIC ID: ERASMUS-EDU-
2022-VIRT-EXCH-NDICI)
Deadline of the call: 20 September 2022
Location: EU Member States and third countries associated to the Programme (Norway, Iceland,
Liechtenstein, North Macedonia, Serbia and Turkey)

Call 4 - Interreg Euro Mediterranean (EURO MED) Call 2 Thematic projects
Deadline of the call: 27 October 2022
Location: EURO MED Area (69 regions of Bulgaria, Cyprus, Croatia, France, Greece, Italy, Malta,
Portugal, Slovenia, Spain, Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North Macedonia)
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