
ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციას მიენიჭა
ევროპული პრიზი ‘’გაძლიერებული
მმართველობისთვის’’:ვულოცავთ
გამარჯვებას, რომელიც მიღწეულ
იქნა პროექტით ’’მმართველობის

რეფორმის გააქტიურება
განვითარების

გასაუმჯობესებლად’’(AGREED)!
ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაციის 

საინფორმაციო ფურცელი ივლისი  2022

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების ასოციაცია
დაჯილდოვდა ევროპული პრიზით ’’გაძლიერებული

მმართველობისთვის’’
 

2022 წლის 22 ივნისს მოლდოვას რესპუბლიკაში ევროკავშირის დელეგაციამ
უმასპინძლა  2022 წლის სამოქალაქო საზოგადოების  მესამე  გალა ღონისძიებას
და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გამორჩეულ გამარჯვებულებს

მოლდოვის რესპუბლიკიდან, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს დემოკრატიის
განმტკიცებას, ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას.

 
Წაიკითხე მეტი →

ადგილობრივი
დემოკრატიის
სააგენტოების

ასოციაცია(ALDA) დაესწრო 
ღონისძიებას -  სტამბულის
ხედვა   2050 წლისთვის:

რეაგირება
გლობალიზაციის

გამოწვევებზე კონკრეტული
პოლიტიკით

 
ივნისის თვეში,  ასოციაცია
სტამბულის  მეტროპოლიტენისა და
სტამბულის დაგეგმვის სააგენტოს
(IPA) მიერ მიწვეული გახლდათ 
გეგმის -  სტამბულის ხედვა 2050
წლისთვის - წარდგენის და IPA
კამპუსის ოფიციალური გახსნის
ღონისძიებაზე. 
სტამბული 2050 არის ახალი
სტრატეგიული და პოლიტიკური
გეგმა, რომელიც  ითვალისწინებს
2050 წლისთვის  ქალაქი სტამბული
იყოს უფრო მდგრადი  და
სიცოცხლისუნარიანი.
 

Წაიკითხე მეტი →

თურქეთის დელეგაცია
ავსტრიისა და ხორვატიის

ინსტიტუტებს ეწვია
 

2022 წლის 12-დან 18 ივნისამდე,
ეროვნული და ადგილობრივი
ხელისუფლების (LAs) ოფიციალური
პირების დელეგაცია თურქეთიდან,
მონაწილეობდა  საზღვრისპირა
სასწავლო ვიზიტში, რომელიც
ეხებოდა ადგილობრივ
მმართველობასთან დაკავშირებულ
საკითხებს  ავსტრიასა და
ხორვატიაში.
ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციისა (ALDA)
და  გაეროს განვითარების
პროგრამა თურქეთის (UNDP
Turkey)  მიერ ორგანიზებული
პროექტის  ’’ადგილობრივი
მმართველობის რეფორმა - ფაზა III’’
(LAR III)  ფარგლებში, მესამე
სასწავლო ვიზიტმა მონაწილეებს
საშუალება მისცა გაეღრმავებინათ
ცოდნა ევროკავშირის
ზემოთაღნიშნული ორი წევრი  
სახელმწიფოს ადგილობრივი
თვითმმართველობის
შესაძლებლობების შესახებ
 

Წაიკითხე მეტი →
 

მივესალმებით ევროპის
საბჭოს ჩეხეთის

თავმჯდომარეობას!
 

ექვსი თვის შემდეგ, 2022 წლის
იანვრიდან 2022 წლის ივნისამდე,
საფრანგეთი ჩეხეთს  ევროპის
საბჭოს  თავჯდომარეობას
გადასცემს. ამრიგად, ახლა დროა
მივესალმოთ ევროპის საბჭოს
ჩეხეთის თავმჯდომარეობას, 2022
წლის დეკემბრამდე.  
ჩეხეთი არის ტრიოს მეორე
სახელმწიფო, რომელიც
საფრანგეთთან და შვედეთთან
ერთად,  ხელმძღვანელობს
ევროპის  საბჭოს 2023 წლამდე. 
 

Წაიკითხე მეტი →

ვილა ანგარანი
მასპინძლობს

უნივერსალური საჯარო
სამსახურის მოხალისეებს

 
დაიწყო! დიდი ენთუზიაზმით
ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოების ასოციაციის (ALDA)
გუნდმა  ვილა ანგარანში
უმასპინძლა  პროექტის ’’გაავრცელე
ევროპის დემოკრატია’’ (LED)
ფარგლებში  შერჩეულ 
მოხალისეებს, რომლებიც
შეუერთდებიან ასოციაციას
მომდევნო თვეებში.  
 

Წაიკითხე მეტი →

მოქალაქეებისა და
დაინტერესებული
მხარეების აქტიური

მონაწილეობა ევროპის
მწვანე შეთანხმების
განხორციელების  

პროცესში
 

,,ევროპული მიღწევების ხელახალი
ფორმირება მწვანე ლიდერობისკენ
სათათბირო მიდგომებისა და
სწავლების გზით’’  (REAL DEAL)
არის ახლახან დაწყებული
კვლევითი პროექტი,რომელიც 
დაფინანსებულია ჰორიზონტი 2020
კვლევისა და ინოვაციების
პროგრამის მიერ. პროექტი  მიზნად
ისახავს  ხელი შეუწყოს
მოქალაქეებისა და
დაინტერესებული მხარეების
აქტიურ მონაწილეობას ევროპის
მწვანე შეთანხმების (EGD)
პროცესში. 
 

Წაიკითხე მეტი →

კვლევა კლიმატის
ცვლილებების მეცნიერული

საფუძვლებისა და
პოლიტიკის შესახებ

პროექტის - NEVERMORE
ცენტრში

 
 
2022 წლის 28 და 29 ივნისს, 8
სხვადასხვა ქვეყნიდან  შეიკრიბა
16 პარტნიორი  (როგორც ფიზიკურ ,
ასევე ონლაინ ფორმატში)
იმისთვის, რომ  დაეწყოთ 
პროგრამის ’’ჰორიზონტი ევროპა’’
ახალი პროექტის ’’ახალი ხედვები
და ხელსაწყოები
მომხმარებლისთვის და
დაინტერესებული მხარეებისთვის,
საერთო მოდელირების მიდგომის
წყალობით კლიმატის ნეიტრალური
და გამძლე საზოგადოების მიმართ’’
(NEVERMORE) განხორციელება.
  

Წაიკითხე მეტი →
SDG 15 →

 

პროექტის - FOREST დასკვნითი ღონისძიება: აზრთა და
საუკეთესო პრაქტიკის გაცვლა

 
ადგილობრიცი დემოკრატიის საგენტოების ასციაციის ორგანიზებით,
ვენეტო აგრიკულტურამ  უმასპინძლა "ტყის პროექტის" დასკვნით

ღონისძიებას კანსილიოში - იტალიაში- 2022 წლის 23 და 24 ივნისს -  თავის
ოფისში -"Hangar". ეს უკანასკნელი, ლამაზი ლოკაციაა, რომელიც ნატოს

ყოფილ  სამხედრო ბაზაზეა აგებული.
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 13 →

ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოების
ასოციაცია მხარს უჭერს   ურბანულ ინოვაციას

პროექტი
(EuSAVE)ფარგლებში

ჩატრდა მე-6
საერთაშორისო

ღონისძიება კონჩელო დე
ვიმიანცოში, ესპანეთში

 
2022 წლის 28 ივნისიდან 1
ივლისამდე პროექტის  (EuSAVE)
პარტნიორებმა მე-6 საერთაშორისო
ღონისძიება გამართეს კონჩელო
დე ვიმიანცოში,  ესპანეთში.
შეხვედრა ამ უკანასკნელის
ორგანიზებით გაიმართა, რომელიც
ასევე არის პროექტის ლიდერი.
შეხვედრის თემა იყო
’’ევროკავშირის ჭკვიანი და
მდგრადი ისტორიული სოფლების 
ახალი და ინოვაციური
განვითარების სტრატეგიების
შემუშავება“. პროექტის 
პარტნიორები არიან  იტალიიდან,
ხორვატიიდან, პორტუგალიიდან,
ჩრდილოეთ მაკედონიიდან. 
 

Წაიკითხე მეტი →
SDG 8 →

"ინტეგრირებული
ქალაქების ევროპული
პლატფორმა" (EPIC)

განაცხადების წარდგენა  -
საპილოტე პროექტები

 
პროექტი  ’’ინტეგრირებული
ქალაქების ევროპული პლატფორმა’’
არის ევროკავშირის  მიერ
დაფინანსებული სამწლიანი
პროექტი - AMIF პროგრამა -
რომლის მიზანია გააუმჯობესოს
მიგრანტების ინტეგრაცია
ადგილობრივ დონეზე
ადგილობრივი ხელისუფლებისა და
სამოქალაქო საზოგადოების
ორგანიზაციების ევროპული ქსელის
შექმნით, რომელიც: ა) გაიზიარებს
ცოდნას და პრაქტიკას მესამე
ქვეყნების მოქალაქეების ჩართვის
შესახებ, ბ) ჩაერთვება 
ურთიერთგაცვლაში საერთო
პრიორიტეტებისა და
განსხვავებული კომპეტენციების
საფუძველზე, გ) განავითარებს
ეფექტური ინტეგრაციის სერვისებს
ადგილობრივ ტერიტორიებზე და 
დ) გააუმჯობესებს მიგრაციის
შესახებ ნეგატიური ნარატივების
წინააღმდეგ ბრძოლას. 
 

Წაიკითხე მეტი →

სიახლეები ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოებიდან

ადგილობრივი 
დემოკრატიის სააგენტო

დნიპროს  მიერ
განხორციელებული
ახალგაზრდების

ჩართულობის პროექტი
შეირჩა  პრაღაში
აღმოსავლეთ

პარტნიორობის მე-4
ახალგაზრდულ
კონფერენციაზე
წარსადგენად

 
ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტო დნიპროს მიერ 
განხორციელებული პროექტი
სახელწოდებით "ქალაქ დნიპროს
ელექტრონული დემოკრატიის
კონცეფციის განვითარებისა და
ადვოკატირების პროექტი 2020
წლამდე" წარმოდგენილი იქნება
აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-4
ახალგაზრდულ კონფერენციაზე -
ახალგაზრდები დემოკრატიის
აღორძინებისთვის პრაღაში 11-12
ივლისს, 2022.
 

Წაიკითხე მეტი →

ბალკანური ქსელი
ადგილობრივი

დემოკრატიისთვის საერთო
კრება 2022: მიესალმება 

ახალ პრეზიდენტს, სლაჯან
ილიჩს!

 
2022 წლის 22 ივნისს სერბეთის
ქალაქ ნოვი - სადში გაიმართა
ადგილობრივი დემოკრატიისთვის
ბალკანური ქსელის (BNLD)
ყოველწლიური საერთო კრება.
დღის წესრიგი მოიცავდა 
პრეზიდენტის არჩევას, ასევე
ქსელის სტრატეგიული
ანგარიშვალდებულების
პრინციპების წარდგენას. ქსელის 
ახალ პრეზიდენტად აირჩიეს
ადგილობრივი დემოკრატიის
სააგენტოს ზავიდივოჩის
დელეგატი, სლაჯან ილიჩი,
რომელიც ადრე იყო მმართველი
საბჭოს წევრი.

 
Წაიკითხე მეტი →

დარეკეთ წინადადებებისთვის

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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