LC – Laboratori della Cittadinanza
Proiectul – prima tipologie a intervenţiilor programate pe Interreg IV –
proiecte tradiţionale de cooperare interregională, transfer de experienţă şi bune
practici, programe pilot şi mini – programe care doresc dezvoltarea de noi
instrumente şi abordări.
Acest proiect priveşte transferul de bune practici a proiectului pilot
Laboratori della Cittadinanza, realizat în provincia Catania în 2006/2007 şi
2007/2008 de către Centrul de Cercetare Interdepartamental al Universităţii
Catania – cu sprijinul financiar din partea Băncii Fundaţiei Sicily şi câteva
consilii locale ale oraşelor din aceeaşi provincie, şi parteneriatul dintre câteva
instituţii publice şi private.
Originalitatea proiectului constă în realizarea unui curs de planificare
europeană (axându-se pe realizarea de proiecte nominalizate şi pe depuneri de
propuneri ipotetice de parteneriat în şase zone legate pe tema cetăţenia).
Rezultatele aşteptate:
Rezultatele aşteptate prin acest proiect privesc dezvoltarea locală, în ceea
ce priveşte atât implicarea tinerilor pe piaţa de muncă cât şi creşterea
economică şi socială a comunităţilor.
Activităţile planificate:
Acţiunea 1 – include toate activităţile privind managementul proiectului
prin construcţia unui secretariat transnaţional şi a unui Comitet ştiinţifico –
tehnic transnaţional şi naţional. Aceasta implică activarea procedurilor locale
de guvernare între Universităţi, şcoli, centre de cercetare, administraţii locale,
actori teritoriali, sociali şi economici.
Acţiunea 2 – se realizează prin conferinţe, întâlniri publice şi publicarea
unui ghid pentru implementarea bunelor practici în ceea ce priveşte cetăţenia
activă şi diseminarea proiectului în toate ţările implicate.
Acţiunea 3 – construirea unei echipe de experţi pentru transferul
„Laboratoarelor Cetăţeniei” în toate ţările partenere. Activitatea prevede
realizarea de ateliere de lucru transnaţionale, monitorizarea activităţilor realizate
în toate ţările.
Acţiunea 4 – destinată cercetării ştiinţifice include două sub acţiuni: prima
face referire la implementarea unei cercetări a valorilor şi asupra identităţii
tinerilor; cea de-a doua analiza contextului privind reţeaua socio – economică şi
noile figuri profesionale. Aceste două cercetări, în fiecare ţară parteneră va fi
organizată prin crearea unei echipe transnaţionale de experţi cercetători care
vor gestiona rezultatele şi vor urmări editarea rezultatelor obţinute.
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