
ALDA se alătură festivalurilor locale

și întâlnirilor la nivel internațional

pentru a celebra democrația
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Sprijiniți agențiile pentru democrație locală și

comunitățile din Ucraina

Antonella Valmorbida candidează pentru funcția de Secretar
General al Congresului Consiliului Europei

 
Septembrie aduce vești grozave și deschide noi drumuri, nu numai la ALDA, ci și la nivel
internațional! Cu mare entuziasm, colegii din birourile din Strasbourg, Vicenza, Skopje,
Moldova și Tunis sunt bucuroși să susțină candidatura Antonellei Valmorbida pentru

funcția de Secretar General al Congresului.

Pe baza experienței sale anterioare nu numai ca Secretar General al ALDA și președinte
al EPD - Parteneriatul European pentru Democrație; dar și în calitate de membru al
Comitetului Director al Convenției societății civile pentru Conferința privind Viitorul

Europei și, mai recent, în calitate de președintă a juriului Capitalei Europene a
Democrației, doamna Valmorbida pune valoarea democrației ca lumină călăuzitoare

în munca și angajamentul său zilnic. 
 

Citeste mai mult →

“Promovarea democrației
prin intermediul autorităților

locale”: Promovarea
angajamentului comunitar în

Libia
 

În perioada 5 – 11 septembrie 2022,
Secretarul General al ALDA, Antonella
Valmorbida, împreună cu formatorul
ALDA Anna Ditta, au susținut un curs
de „promovare a democrației prin
intermediul autorităților locale”, cu
accent special pe realitățile libiene.
Desfășurat în cadrul proiectului
REBUILD, finanțat de Comisia
Europeană și implementat de Provincia
Autonomă Trento, la acest curs, numit
în mod specific „formarea formatorilor”
(ToT), au participat 20 de profesori din
10 universități aflate în 10 municipalități
libiene.
 

Citeste mai mult →

ALDA la "Ziua Internațională
a democrației 2022",

găzduită de Comitetul
Regiunilor din Bruxelles

 
ALDA a participat la Ziua
Internațională a democrației în 15
septembrie 2022, eveniment găzduit de
Comitetul Regiunilor din Bruxelles. 
Ziua a fost împărțită în sesiuni diferite,
cu o gamă largă de vorbitori la nivel
înalt, avocați ai democrației
internaționale și activiști de ambele
părți ale Atlanticului și Sudul Global,
care au abordat provocările noii ordini
mondiale pentru democrație. Accentul
a fost pus pe mecanismele de protecție
și susținere a democrației în întreaga
lume.
 

Citeste mai mult →
 

În Ventotene cu Mișcarea
Federalistă Europeană

pentru Europa viitorului
 

În zilele de 1 și 2 septembrie, ALDA a
participat la cel de-al 41-lea Seminar
Național de la Ventotene, un eveniment
de 5 zile care a avut loc, în perioada 28
august - 2 septembrie 2022, în Centro
Polivalente „Terracini”, situat pe insula
Ventotene. 
Intitulat „Federalismul în Europa și în
lume: de la Uniunea Monetară la
Statele Unite ale Europei”, Seminarul
Național a fost organizat de Institutul de
Studii Federaliste „Altiero Spinelli” 
 

Citeste mai mult →

Poziția privind președinția
Republicii Cehe la Consiliul

European
 
Președinția cehă, așa cum a procedat
anterior de către celelalte țări, și-a fixat
luminile directoare care urmează să fie
realizate pe parcursul mandatului său,
pentru al doilea semestru al anului
2022. Urmând „trei R” din motto-ul său:
„Europa ca sarcină: regândiți,
reconstruiți, reputeți”, prioritățile pot fi
desfășurate după cum urmează: 1) 
Gestionarea crizei refugiaților și
redresarea postbelică a Ucrainei; 2)
Securitate energetică; 3) Consolidarea
capacităților de apărare ale Europei și
a securității spațiului cibernetic; 4)
Reziliența strategică a economiei
europene; 5) Reziliența instituțiilor
democratice
 

Citeste mai mult →

ALDA la „Festival Les
Solidarités” și „Le Village
des Associations” pentru

campania
#ClimateOfChange

 
Finanțat de programul DEAR al
Comisiei Europene, „End Climate
Change, Start Climate of Change” este
un proiect ambițios care are ca scop
creșterea gradului de conștientizare a
migrației induse de schimbările
climatice. Proiectul se adresează
tinerilor cetățeni ai UE pentru a-i
împuternici să înțeleagă
interconexiunile dintre schimbările
climatice și inegalitățile globale și să
devină susținătorii unui model de
dezvoltare mai durabil, care să includă
măsuri de atenuare a schimbărilor
climatice și scheme de protecție pentru
migranții climatici.ALDA at the “Festival
Les Solidarités” and “Le Village des
Associations” for the
#ClimateOfChange campaign.
 

Citeste mai mult →
SDG 12 →

Bolyarovo: Forum
internațional pentru

sustenabilitatea socială și
moștenirea culturală a

zonelor rurale europene
 

În perioada 30 august și până în 3
septembrie, ALDA a participat la cel de-
al șaptelea și ultimul eveniment
internațional al proiectului #EUSave –
Acțiunea cetățenilor UE pentru sate
istorice inteligente. Gazda
evenimentului a fost partenerul bulgar
al proiectului #EuSAVE, municipalitatea
Bolyarovo, un mic oraș din sudul
Bulgariei. La eveniment au participat
delegații din Croația, Italia, Letonia,
Macedonia de Nord, Portugalia și
Spania, reprezentând 40 de mici
municipalități rurale cu mai puțin de
10.000 de locuitori.
 

Citeste mai mult →
SDG 8 →

ALDA PENTRU AGRICULTURA SI RESURSELE
TERITORIULUI 

Ghid magic pentru a explica
Politica Agricolă Comună

 
În cadrul proiectului CAP-PERI, a fost
creată o bandă desenată cu titlul „ghid
magic pentru promovarea unui viitor
sustenabil”. Acesta din urmă este
inspirat de activitățile proiectului și
urmărește aventura Florei și a lui Olmo
către un viitor mai durabil.
Cei doi adolescenți, personajele
principale ale benzii desenate, învață
despre Politica Agricolă Comună (PAC)
și călătoresc în orașele partenerilor
proiectului – precum Vicenza, Milano,
Roma, Mesagne și Palermo – de
fiecare dată când mănâncă o caperă. 
 

Citeste mai mult →
SDG 3 →

ALDA la „Pomme de Terre
en Fête” pentru a promova

inițiativele locale și
resursele acesteia

 
Pe 9, 10 și 11 septembrie, la Ploeuc
l’Hermitage, a avut loc Festivalul „Pomme
de terre en fête”. Invitată de Thibault
Guignard, primarul orașului Ploeuc
l’Hermitage și președintele LEADER
Franța, ALDA s-a alăturat evenimentului
pentru a promova și a ilustra diferite
posibilități, inclusiv în ceea ce privește
finanțarea europeană, care vizează
protecția mediului, sau a teritoriului.

 
Citeste mai mult →

Experții Waters: Reuniunea
de lansare de la Oporto, care

subliniază importanța și
rolul acesteia

 
Proiectul Water's Experts a început,
odată cu întâlnirea de lansare care a
avut loc la Oporto (Portugalia) pe 3 și 4
septembrie 2022. Partenerul Geoclube
– Associação Juvenil a salutat ALDA și
ceilalți parteneri de proiect la biroul lor
din Rio Tinto, municipalitatea din
Gondomar. În plus, în calitate de
Președinte al asociației „Paese
dell’Acqua” și conducător al
consorțiului, domnul Iamiceli a fost
prezent la întâlnire, fiind și ambasador
al ALDA!
 

Citeste mai mult →
SDG 13 →

DEVOTE: Cursul și
Comunitatea de Educatori

acum online
 

Filosofia proiectului DEVOTE este „Să
nu te oprești niciodată să înveți!”.
Acesta este motivul pentru care
partenerii proiectului au dedicat luni de
lucru pentru dezvoltarea unui curs
online pentru profesori pentru a spori
integrarea elevilor migranți în
școli. Astăzi, DEVOTE și-a atins
obiectivul: publicarea Cursului Masiv
Deschis Online, adresat profesorilor,
educatorilor, părinților și personalului
școlii. 

 
Citeste mai mult →

CERERI DE PROPUNERI

Call 1 - Raising public awareness of development issues and promoting development
education in the European Union (DEAR Programme) (TOPIC ID:
EuropeAid/173998/DH/ACT/Multi)
Deadline of the call: 4 November 2022
Location: EU Member States 

Call 2 - Ensemble pour une éducation et une formation de qualité Programme Intégré d’Appui
à la Formation et à l’Education au Maroc (PIAFE) TOPIC id: EuropeAid/175528/DH/ACT/MA)
Deadline of the call: 11 November 2022
Location: Morocco

Call 3 - upport to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors
(CREA-CULT-2023-COOP-UA)
Deadline of the call: 29 November 2022
Location: EU Member States (including overseas countries and territories), listed EEA and
countries associated with the Creative Europe Programme (Iceland, Norway, Liechtenstein, Albania,
Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia, Turkey, Armenia,
Georgia, Israel, Palestine, Tunisia, Ukraine)

Call 4 - OFAJ special fund for the Maghreb
Deadline of the call: 1 November 2022
Location: Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Morocco, the Palestinian Territories, Turkey and Tunisia.
Priority is given to the Maghreb countries of Algeria, Morocco and Tunisia. 

Call 5 - OFAJ: La démocratie : c’est pour aujourd’hui ! Les voix des jeunes pour l’avenir
Deadline of the call: 31 December 2022
Location: Franco-German projects, as well as trinational projects involving partners from the
following countries: EU member states; candidate countries to the South-Eastern European Union:
Albania, Montenegro, North Macedonia, Serbia and Turkey as well as Bosnia and Herzegovina and
Kosovo; Maghreb States: Algeria, Morocco, Tunisia; UK

Call 6 - National Endowment for Democracy (NED)
Deadline of the call: 19 December 2022
Location: The National Endowment for Democracy works in all corners of the globe, supporting
democracy activists on six continents and in 100 countries

Call 7 - OFAJ - Des rencontres à distance pour rester proches
Deadline of the call: 30 November 2022
Location:  The call supports Franco-German projects, as well as trinational projects.
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