Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale
în perioada de migrare și flux de refugiați
Program de finanțare: EUROPE AID - Acțiuni externe ale Uniunii Europene
Lot 4: Educație și învățare globală și proiecte de susținere implementate de autorități locale
sau asociații de autorități locale din statele membre
Durata proiectului: 21 decembrie 2017 – 21 decembrie 2020
Partenerii proiectului: Regiunea Emilia Romagna (Italia), lider, Alma Mater Studiorum –
Universitatea Bologna (Italia), Ayuntamiento de Alicante (Spania), Bashkia Shkoder (Albania),
Split (Croația), Falkopings (Suedia), Fundația Centrum Badan Migracyjnych (Polonia), Județul
Iași, Regionalny Osrodek Polityki Spolecznej w Poznaniu (Polonia), BRCT (România), Forli
(Italia), Modena (Italia), Emilia Romagna (Italia), Pemba (Mozambic), Valencia (Spania),
Asociația Grupul de Voluntari Civili Bologna (Italia), Dimos Patreon (Grecia) și Vejle
(Danemarca).
Obiectivele generale ale proiectului:
 Conștientizarea rolului și responsabilităților autorităților locale și a cetățenilor cu privire
la relațiile de interdependență
 Localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și realizarea Agendei 2030 cu implicarea
autorităților locale în activități care să susțină domeniile social, economic și de mediu
pentru o dezvoltare durabilă, luând în considerare provocările migrației.
 Contribuirea la îndeplinirea Politicii de Coerență pentru Dezvoltare în politicile locale, cu
referire la migrarea contemporană și crearea unei noi abordări pentru instituțiile locale.
Obiectiv specific:
Conștientizarea și implicarea activă a cetățenilor, organizațiilor și factorilor de decizie în
localizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă 5 (egalitatea de șanse), 11 (orașe și comunități
durabile), 13 (schimbări climatice) și 16 (pace, dreptate și instituții puternice) și promovarea unei
cooperări descentralizate în implementarea scopurilor Agendei 2030 locale în 8 regiuni din
Uniunea Europeană.
Activități:
A1: Îmbunătățirea capacității de planificare privind obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel
regional și local – CERCETARE ȘI SONDAJE DE OPINIE. Se vor realiza sondaje de opinie în
orașele și regiunile partenere în proiect pentru a se vedea opinia cetățenilor privind dezvoltarea
durabilă și migrare cu scopul creării unei campanii publice în sprijinul implementării Agendei
locale 2030. Rezultatul: plan de integrare a obiectivelor și indicatorilor de dezvoltare durabilă ale
Agendei 2030 în politicile locale
A2: Cunoștințe îmbunătățite asupra provocărilor dezvoltării durabile și Agendei 2030 –
CREAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE. Se vor crea metodologii, conținut și resurse de
training pentru factorii de decizie, funcționari, ONG. Acestea vor fi adaptate la nivel local. Se
vor pregăti traineri privind obiectivele dezvoltării durabile și provocările locale, traininguri cu
specific național pentru funcționari publici și ONG, ateliere de lucru pentru crearea capacității
adresate cetățenilor și școli de vară pentru studenți.
A3: Creșterea capacității instituționale și dezvoltarea de instrumente de comunicare –
IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR
Instrumentele digitale sunt importante pentru asigurarea sustenabilității, participării și corelării
nevoilor cetățenilor și serviciilor oferite. Acțiunea va dezvolta și utiliza instrumente digitale

pentru comunicarea Agendei 2030 la nivel local și pentru evaluarea migrării și grupurilor
vulnerabile, cu respectarea egalității de șanse.
A4:
Îmbunătățirea angajamentului factorilor politici și a capacității instituționale –
MONITORIZARE AGENDA 2030 ȘI ADVOCACY. Se va realiza un model de monitorizare și
evaluare pentru Agenda 2030 la nivel local, crearea de rapoarte. Documente privind politicile
publice care abordează problematici relevante vor fi instrumentele principale pentru realizarea
planurilor de implementare.
A5: Ințelegerea și implicarea activă în realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă –
CAMPANIE ȘI INFORMARE PUBLICĂ. Se va realiza o campanie publică pe baza rezultatelor
sondajelor, folosind metodologie comună, apoi prin sub-granturi ONG-uri și organizații creative
vor fi pregătite și implicate direct în campanie. Comunicate de presă și informări în mass-media
vor asigura comunicarea publică. Prezentarea politicilor publice pentru consilii regionale și
locale va garanta angajamentul și implicarea la cel mai înalt nivel politic.
Prin campania de comunicare și advocacy la nivel european, proiectul asigură participarea
autorităților locale atât la nivel local, cât și global pentru sprijinirea domeniilor economic, social
și de mediu ale dezvoltării durabile, luând în considerare fenomenul migrării.
Prin utilizarea de rețele inovatoare, training și activități de comunicare, proiectul va contribui la
implicarea activă a cetățenilor și factorilor de decizie pentru stabilirea obiectivelor dezvoltării
durabile.
Valoarea totală a proiectului este de 3.735.690 Euro, din care finanțare nerambursabilă în sumă
de 3.362.121 Euro.
Activitățile Județului Iași – Consiliului Județean Iași în acest proiect sunt bugetate cu suma de
20.362,10 Euro, din care 10% reprezintă contribuția Județului Iași – Consiliului Județean
Iași, respectiv 2.036,21 Euro.

