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ALDA a fost distinsă cu Premiul European pentru „Guvernare
mai puternică” 

 
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a găzduit în data de 22 iunie 2022, cea

de-a treia ediție a Galei Societății Civile 2022 și câștigătorii de seamă ai organizațiilor
societății civile din Republica Moldova, care au contribuit la consolidarea democrației,

economiei și dezvoltare socială.
Organizațiile societății civile, beneficiare de asistență UE, care au obținut rezultate
remarcabile și tangibile, promovând în același timp valorile europene, democrația,

dezvoltarea economică și socială, atât la nivel național, cât și local, au fost premiate în
cadrul evenimentului

 
Citeste mai mult →

ALDA la prezentarea Planului
Istanbul Vision 2050:

răspunsul la provocările
globalizării prin politici

concrete
 

În această lună, ALDA a fost invitată de
Municipalitatea Metropolitană din
Istanbul și de Agenția de Planificare
din Istanbul (IPA) la evenimentul de
lansare a Planului Istanbul Vision 2050
și de deschidere a campusului IPA.
Istanbul 2050 este noul Plan strategic
și de politică prevăzut de orașul
Istanbul pentru anul 2050 pentru a fi
mai durabil, mai incluziv și mai
rezistent. Este rezultatul unui proces
participativ, interdisciplinar și științific
de peste 2 de ani, desfășurat în
cooperare cu cetățenii și cu diverse
părți interesate locale, naționale și
internaționale.
 

Citeste mai mult →

Delegația din Turcia vizitează
instituțiile austriece și croate 
 
În perioada 12-18 iunie 2022, o
delegație de înalți funcționari din cadrul
autorităților naționale și locale (AL) din
Turcia a efectuat o vizită de studiu
transfrontalier privind aspectele legate
de guvernanța locală din Austria și
Croația.
Organizată de ALDA+ și PNUD Turcia,
în cadrul Proiectului LAR III, această a
treia vizită de studiu a permis
participanților să-și aprofundeze
cunoștințele despre capacitatea de
administrare locală a celor două state
membre ale UE menționate mai sus;
beneficiind de mai multe întâlniri cu
reprezentanți la nivel înalt austrieci și
croați din ministere, autorități regionale
și locale.

Citeste mai mult →
 

Președinția cehă a Consiliului
European: Bine ați venit! 

 
După șase luni, din ianuarie 2022 până
în iunie 2022, Franța predă acum
ștafeta Cehiei. Astfel, acum este
momentul să salutăm Președinția
cehă a Consiliului European, care o
va deține până în decembrie 2022.
După cum sa menționat deja,
Republica Cehă este al doilea stat al
trio-ului, compus din Franța și Suedia,
care conduce Consiliul European până
în 2023. Prin urmare, aceste trei țări și-
au stabilit o serie de obiective pe care
intenționează să le atingă ca grup; fie
că „protejează cetățenii și libertățile”;
bazate pe valori europene; sau
„construirea unei Europe mai verzi și
mai echitabile din punct de vedere
social”.
 

Citeste mai mult →

Vila Angaran salută voluntarii
Serviciului Civil Universal

 
A început! Echipa ALDA a primit cu
mult entuziasm, în Villa Angaran,
voluntarii selectați în cadrul Lighting
Europe Democracy (LED), care se
vor alătura Asociației în următoarele
luni.
Începând de luni, 11 iulie 2022, nouă
tineri studenți proaspăt absolvenți au
urmat cursuri aprofundate de două
săptămâni, abordând majoritatea
activităților diferite și, astfel, s-au
întâlnit cu mai mulți colegi ALDA.
Dintr-o perspectivă generală, proiectul
din acest an, dezvoltat împreună cu
Municipiul Cremona în cadrul
Programului italian „Serviciul public
universal”, se concentrează pe
promovarea păcii între oameni și a
cooperării. Astfel, voluntarii vor urmări
modul în care ținta generală a
proiectului este transpusă în acțiuni
zilnice în cadrul ALDA.
 

Citeste mai mult →

Plasarea cetățenilor în
centrul tranziției verzi și

echitabile pentru a obține un
acord real (REAL DEAL) atât
pentru oameni, cât și pentru

planetă 
 

REAL DEAL este un proiect de
cercetare lansat recent, finanțat de
programul de cercetare și inovare
Orizont 2020, care are ca scop
remodelarea participării active a
cetățenilor și a părților interesate în
jurul Pactului Verde European
(European Green Deal – EGD).
Pe baza experiențelor recente ale
proceselor de deliberare paneuropene,
cum ar fi Conferința privind viitorul
Europei, principalul obiectiv de
cercetare al proiectului REAL DEAL
este de a analiza, testa și valida
instrumentele, formatele și procesele
inovatoare de participare și deliberare
a cetățenilor în contextul tranziție verde
și echitabile.
 

Citeste mai mult →

Cercetarea climei și a politicii
climatice în centrul atenției
proiectului NEVERMORE 

 
Pe 28 și 29 iunie 2022, 16 parteneri din
8 țări diferite s-au întâlnit (atât
personal, cât și virtual) pentru lansarea
oficială a noului proiect Horizon Europe
NEVERMORE.
Proiectul, în care ALDA este partener,
este determinat să sprijine cercetarea
de ultimă oră în materie de climatologie
și politica climatică. Accentul se pune
pe teoria modelării pentru a face un
pas semnificativ înainte pentru a
depăși actualele abordări de tip
siloz* în favoarea unei evaluări
integrate pentru aprecierea
impacturilor, riscurilor și interacțiunilor
schimbărilor climatice între sectoare;
precum și strategii de adaptare și
atenuare către o societate neutră din
punct de vedere climatic și reziliență,
bazându-se pe feedback-urile multiple
care apar între variabilele implicate în
schimbările climatice.
 

Citeste mai mult →
SDG 15 →

 

Evenimentul final FOREST: schimb de opinii și bune practici
 
Organizat de ALDA, Veneto Agricoltura a găzduit evenimentul final al „Forest Project” în
Cansiglio – Italia – pe 23 și 24 iunie 2022 – la biroul său „Hangar”. Acesta din urmă, mai

precis, este o locație frumoasă, construită pe locul unei foste baze militare NATO.
Mai exact, despre evenimentul în sine - au participat membrii celor patru organizații
europene din Slovenia, România și Croația care au colaborat în cadrul proiectului

 
Citeste mai mult →

SDG 13 →

ALDA PENTRU INOVAȚIE URBANĂ

#EuSAVE: Al 6-lea eveniment
Internațional în Concello de

Vimianzo, Spania
 
În perioada 28 iunie - 1 iulie 2022,
partenerii proiectului #EuSAVE au
organizat cel de-al 6-lea eveniment
internațional în Concello de Vimianzo,
Spania. Întâlnirea a fost organizată de
acesta din urmă care este și liderul
proiectului. Titlul întâlnirii a fost
„Proiectarea unor noi strategii comune
de dezvoltare și inovatoare pentru
satele istorice inteligente și durabile ale
UE”. Proiectul include parteneri din
Italia, Croația, Portugalia, Macedonia
de Nord, Letonia și Bulgaria
 

Citeste mai mult →
SDG 8 →

„Platforma Europeană de
Integrare a Orașelor” (EPIC)
apel de propuneri – proiecte-

pilot
 
Proiectul EPIC – Platforma Europeană
de Integrare a Orașelor este un proiect
de trei ani finanțat de Uniunea
Europeană – programul AMIF – care
își propune să îmbunătățească
integrarea migranților la nivel local prin
crearea unei rețele europene de
autorități locale și organizații ale
societății civile care: A) va face schimb
de cunoștințe și practici de incluziune a
cetățenilor din țări terțe, B) să se
angajeze în schimburi reciproce de
experiență baza priorităților comune și
a competențelor diferite; C) va dezvolta
servicii eficiente de integrare în
teritoriile locale și D) va îmbunătăți
capacitățile de a contracara narațiunile
negative despre migrație.

 
Citeste mai mult →

ȘTIRI DE LA AGENȚIILE DE DEMOCRAȚIE LOCALĂ
(ALD-URI)

Proiect de implicare a
tinerilor, implementat de
Agenția de Democrație
Locală Dnipro, selectat

pentru a fi prezentat la cea
de-a 4-a Conferință pentru

Tineret a Parteneriatului Estic
de la Praga 

 
Intitulat „Proiectul de dezvoltare și
advocacy al conceptului de e-
democrație al orașului Dnipro până în
2020” implementat de LDA Dnipro va fi
prezentat la cea de-a 4-a Conferință a
Tineretului Parteneriatului estic –
Tineretul pentru Revitalizarea
Democrației, care s-a desfășurat la
Praga în perioada 11-12 iulie 2022.
Proiectul a fost susținut de Fundația
INNOVABRIGE și implementat în
diferite orașe din Ucraina. Dnipro a fost
primul oraș care a reușit să dezvolte
conceptul proiectului și a desfășurat o
campanie de advocacy de succes
pentru aprobarea acesteia de către
Consiliul Orășenesc. Tinerii cu vârsta
cuprinsă între 21 și 29 de ani au
constituit partea principală a echipei de
Dezvoltare a Conceptului.
 

Citeste mai mult →

Adunarea Generală a BNLD
2022: Felicitări noului

Președinte, Sladjan Ilic! 
 
Adunarea generală anuală a Rețelei
Balcanice pentru Democrația Locală
(BNLD) a avut loc pe 22 iunie 2022 la
Novi Sad, Serbia. Pe ordinea de zi au
fost alegerea Președintelui, precum și
principiile de responsabilitate strategică
ale Rețelei. Delegatul Agenției pentru
Democrație Locală Zavidivoci, BiH,
Sladjan Ilic, care a făcut parte
anterior în Consiliul de conducere, a
fost ales noul Președinte al BNLD. O
discuție diferită a evidențiat că, după
lunga perioadă de focare de COVID –
19, a existat o schimbare de generație
în organizație și în societatea civilă.
Schimbările sunt constante și rapide, la
nivel personal, social și organizațional.
Membrii au fost de acord că a fost
stabilită o bază solidă și de bună
calitate pentru o organizație funcțională
înregistrată și că Rețeaua este
pregătită pentru proiecte mai mari.

 
Citeste mai mult →

CERERI DE PROPUNERI

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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