Propunere de colaborare în proiecte europene:
Local Urban Development European Network (LUDEN) caută parteneri

pentru 2 proiecte europene finanţate prin URBACT III
• URBACT III este un program de cooperare interregională ce are ca scop
promovarea dezvoltarii urbane durabile, permitând colaborarea oraselor pentru a
dezvolta solutii integrate care sa raspunda necesitatilor proprii. Programul
finanţează trei tipuri de proiecte: schimburile de experienta si bune practici la
nivel transnational, cresterea capacitatii administrative si capitalizarea si
diseminarea rezultatelor.
• Local Urban Development European Network (LUDEN) - Liderul de proiect,
este retea de cooperare mutuala constituita in 1989, cu sediul la Bruxelles, si
formata din autoritati locale, regionale si ONG-uri cu o lunga experienta in
managementul proiectelor.
• Propuneri de Parteneriat pentru 2 proiecte ce urmeaza sa fie depuse ca
aplicatie la cererea de propuneri de proiecte a programului URBACT III.
• Data limită - pentru manifestarea interesului: 27 mai 2015;
- pentru depunerea aplicatiilor: 16 iunie 2015.
1. Propunerea de proiect “Bio-Rurban Development” cauta sa dezvolte un
schimb de idei si experienta orientat catre urmatoarele tematici:
-

bioenergie (biogaz, eoliana, solara)
biodeseuri
locuinte cooperative ecologice
transport putin dependent de energia fosila/transport ecologic
economia sociala si locala
agricultura organica urbana si sectorul alimentar
productia culturala locala si diseminarea trans-locala
ecoturism
promovarea/sprijinirea biodiversitatii

Parteneri cautati: orase/autoritati locale mici si mijlocii (50.000-140.000 locuitori)
Se pregateste crearea unei retele cu parteneri din Grecia (Komotini este
coordonatorul proiectului), Croatia, Franta, Italia, Polonia, Germania, Irlanda si
Anglia.
2.
Propunerea de proiect “Intergenerational Exclusion and Poverty in
peripheral urban areas” cauta sa dezvolte schimburi de experienta orientate catre
urmatoarele tematici:

-

masuri anti-saracie orientate catre familiile cu copii
masuri pentru îmbunatatirea scolaritatii
masuri pentru cresterea calitatii vietii
activitati de implicare si responsabilizare
masuri de sprijin pe termen lung pentru someri

Se doreste crearea unei retele din 9-10 orase situate in cel putin 6 state membre ale
UE.
Contact :
Marianna Mattera: tel: +32 (0)2 524 45 45, fax:+32(0)2 524 44 31,
m.mattera@ludenet.org
www.ludenet.org

