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управління» в рамках проекту AGREED

 
22 червня 2022 року Представництво Європейського Союзу в Республіці

Молдова провела третій Гала-концерт громадянського суспільства 2022, у рамках
якого були нагороджені переможці організацій громадянського суспільства з

Республіки Молдова, які зробили внесок у консолідацію демократії, економічний і
соціальний розвиток.

Організації громадянського суспільства, бенефіціари допомоги ЄС, які досягли
визначних і відчутних результатів, просуваючи європейські цінності, демократію,
економічний і соціальний розвиток, як на національному, так і на місцевому рівнях,

були нагороджені на заході
 

Детальніше →

ALDA на презентаційному
заході Стамбульського
бачення 2050: реагування
на виклики глобалізації за
допомогою конкретних

політик
 

Цього місяця «Стамбул Метрополіс»
та Стамбульське Агентство
Планування запросили ALDA на
захід, присвячений виходу плану
«Бачення Стамбула до 2050 року» та
відкриттю Кампусу IPA.
«Стамбул 2050» — це новий
стратегічний і політичний план,
розроблений містом Стамбулом до
2050 року як більш стійкий,
інклюзивний і життєздатний. Це
результат спільного,
міждисциплінарного та наукового
процесу, який тривав понад 2 роки у
співпраці з громадянами та різними
місцевими, національними та
міжнародними зацікавленими
сторонами.
 

Детальніше →

Делегація з Туреччини
відвідала Австрійські та
Хорватські інституції

 
З 12 по 18 червня 2022 року,
делегація високопосадовців з
національних і місцевих органів
влади з Туреччини взяла участь у
транскордонному навчальному візиті
з питань місцевого управління в
Австрії та Хорватії.
Третій навчальний візит,
організований ALDA+ та ПРООН у
Туреччині в рамках проекту «LAR
III», дозволив учасникам поглибити
свої знання про спроможність
місцевого управління у двох
вищезазначених державах-членах
ЄС; скориставшись кількома
зустрічами з високопоставленими
представниками міністерств,
регіональних та місцевих органів
влади Австрії та Хорватії.
 

Детальніше →
 

Головування Чехії в
Європейській Раді:

Вітаємо! 
 

Після шести місяців головування, з
січня по червень 2022 року,
Франція передає естафету Чехії.
Таким чином, настав час вітати
Головування Чехії в Європейській
раді до грудня 2022 року.
Як уже згадувалося, Чеська
Республіка є другою державою з
трьох країн разом із Францією та
Швецією, яка очолюватиме
Європейську Раду до 2023 року.
Тому, ці три країни поставили низку
цілей, яких потрібно досягти
колективно, а саме «захищати
громадян та їхні свободи, базуючись
на європейських цінностях» і
«будувати більш зелену та соціально
справедливу Європу».
 

Детальніше →

Вілла Ангаран вітає
волонтерів Універсальної

державної служби 
 

Розпочинається! Команда ALDA з
великим ентузіазмом привітала на
Віллі Ангаран волонтерів, відібраних
в рамках програми Висвітлення
європейської демократії (LED), які
приєднаються до Асоціації в
найближчі місяці.
Починаючи з понеділка, 11 липня
2022 року, дев’ятеро молодих
студентів, які нещодавно отримали
дипломи, відвідують двотижневе
поглиблене навчання, присвячене
більшості різних видів діяльності, і
таким чином зустрічаються з
кількома колегами з ALDA.
 

Детальніше →

Розміщення громадян у
центрі зеленого та

справедливого переходу
для досягнення цілей

проекту REAL DEAL як для
людей, так і для планети

 
REAL DEAL – це нещодавно
розпочатий дослідницький проект,
фінансований в рамках Програми
досліджень та інновацій Горизонт
2020, який має на меті змінити
активну участь громадян і
зацікавлених сторін в рамках
Європейського зеленого курсу
(EGD).
Спираючись на нещодавній досвід
загальноєвропейських процесів
обговорення, таких як Конференція
про майбутнє Європи, головною
метою дослідження REAL DEAL є
аналіз, перевірка та підтвердження
інноваційних інструментів, форматів і
процесів участі громадян і
обговорення в контексті зеленого і
справедливого переходу.
 

Детальніше →

Дослідження кліматології та
кліматичної політики в

основі проекту NEVERMORE
 
28 та 29 червня 2022 року, 16
партнерів з 8 різних країн зустрілися
(як особисто, так і онлайн) на
офіційному відкритті нового проекту
Горизонт Європа NEVERMORE.
Проект, партнером якого є ALDA, має
намір підтримувати передові
дослідження в галузі кліматології та
кліматичної політики. Основна увага
зосереджена на теорії моделювання
для того, щоб зробити значний
крок вперед для подолання
поточного підходу ізольованого
типу* на користь інтегрованої оцінки
для оцінки впливу, ризиків і взаємодії
зміни клімату між секторами
 

Детальніше →
SDG 15 →

 

Заключний захід проекту FOREST: обмін думками та кращими
практиками

 
За підтримки ALDA, 23 і 24 червня 2022 року організація «Veneto Agricoltura»

провела фінальний захід за проектом «FOREST» в місті Кансільо (Італія) в офісі
«Ангар». Це гарне місце, побудоване на ліквідованій військовій базі НАТО.

 
Детальніше →

SDG 13 →

ALDA ЗА МІСЬКІ ІННОВАЦІЇ

#EuSAVE: 6-й міжнародний
захід в Муніципалітеті
Віміанцо, Іспанія

 
З 28 червня по 1 липня 2022 року
партнери проекту #EuSAVE провели
6-й міжнародний захід в
Муніципалітеті Віміанцо, Іспанія.
Зустріч організували представники
Муніципалітету, який також є
керівником проекту. Зустріч
проходила під назвою «Розробка
нових та інноваційних спільних
стратегій розвитку для розумних та
стійких історичних сіл ЄС». У проекті
беруть участь партнери з Італії,
Хорватії, Португалії, Північної
Македонії, Латвії та Болгарії
 

Детальніше →
SDG 8 →

Конкурс пропозицій
“Європейська платформа
інтегруючих міст” (EPIC) –

Пілотні проекти
 
Проект «Європейська платформа
інтегруючих міст» (EPIC) – це
трирічний проект, який фінансується
Європейським Союзом  за
програмою AMIF, мета якої
покращити інтеграцію мігрантів на
місцевому рівні створюючи
Європейську платформу місцевих
органів влади та організацій 
громадянського суспільства,
завдання якої: А) ділитися знаннями
та практиками інклюзії громадян
третіх країн, B) брати участь у
взаємних обмінах на основі спільних
пріоритетів і різних компетенцій, В)
розвивати ефективні інтеграційні
послуги на місцевих територіях та D)
покращувати спроможність
протистояти негативним наративам
щодо міграції

 
Детальніше →

НОВИНИ З АГЕНЦІЙ МІСЦЕВОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Проект із залучення молоді,
реалізований Агентством
місцевої демократії у
Дніпропетровському
регіоні, обрано для
презентації на 4-й

Молодіжній конференції
Східного партнерства у

Празі
 
11-12 липня 2022 року проект
«Розвиток та адвокація Концепції
електронної демократії міста Дніпро
до 2020 року», який реалізує LDA
Дніпро, буде презентовано на 4-й
Молодіжній конференції Східного
партнерства «Молодь за
відродження демократії» у Празі.
Проект був підтриманий фондом
«INNOVABRIGE» та реалізований у
різних містах України. Місто першим
розробило концепцію проекту та
провело успішну адвокаційну
кампанію, в результаті якої концепція
була затверджена Дніпровською
міською радою.
 

Детальніше →

Генеральна асамблея
БММД 2022: Вітаємо нового
Президента – Сладжана

Іліча! 
 
22 червня 2022 року в місті Новий
Сад (Сербія), відбулися щорічні
загальні збори Балканської мережі
місцевої демократії (БММД). На
порядку денному були вибори
Президента, а також презентація
принципів стратегічної підзвітності
Мережі. Делегат Агентства місцевої
демократії в Завидовичі (БіГ),
Сладжан Іліч, який раніше входив
до складу керівної ради, був
обраний новим президентом
БММД. Дискусія підкреслила, що
після тривалого періоду спалахів
COVID-19, відбулася зміна поколінь
в організації та громадянському
суспільстві. Зміни постійні та швидкі
на особистому, соціальному та
організаційному рівнях. 
 

Детальніше →

KОНКУРС ПРОПОЗИЦІЙ

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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