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Orașe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale
în perioada de migrare și flux de refugiați

Județul Iași – Consiliul Județean Iași este Partener în proiect,
conform Contractului de finanțare CSO-LA/2017/388-138.
Partenerii proiectului sunt: 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.
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Sursa de finanţare
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

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este de 3.735.690 Euro, din care finanțare nerambursabilă în sumă de
3.362.121 Euro.
Activitățile Consiliului Județean Iași - Județului Iași, în acest proiect sunt bugetate cu suma de
20.362,10 Euro, din care 10% reprezintă contribuția Județului Iași – Consiliului Județean Iași.

Stadiul proiectului
Proiectul este în implementare. Termenul de finalizare este 21.12.2020.

