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În perioada 11 – 14 septembrie 2017, o delegație a Municipiului Arad a participat la întâlnirea finală a 

partenerilor din cadrul proiectului EASY TOWNS „European Accessible Sustainable Young Towns” („Orașe 

Europene Tinere, Accesibile și Sustenabile”) organizată de liderul de proiect, Primăria Vicenza (Italia).  

 

Pe parcursul celor trei zile ale ultimei întâlniri, reprezentați ai administrațiilor publice locale și ai unor ONG-uri, 

din cele 11 orașe partenere de proiect au participat la workshopuri, schimburi de experiență și bune practici, s-au 

întâlnit și au purtat discuții cu oficialități și reprezentanți ai unor asociații locale. Primarul Orașului Vicenza, dl. 

Achille Variati, a onorat cu prezența evenimentul și a susținut o conferință de presă legată de proiect și 

rezultatele implementării acestuia.  
 

Ultima acțiune din cadrul proiectului s-a desfășurat într-un cadru extins, sub forma unei conferințe la care au 

participat, alături de partenerii de proiect, reprezentanții unor instituții și organizații locale implicate în activitatea 

de integrare a emigranților, precum și elevii și cadrele didactice ale unei școli din Vicenza. În cadrul conferinței, 

organizațiile neguvernamentale și de tineret implicate în proiect și-au prezentat domeniile de interes și 

principalele acțiuni derulate pe parcursul proiectului, pornind de la preocuparea comună pentru promovarea 

integrării, diversității și multiculturalismului, acesta constituind un bun prilej de a iniția și dezvolta noi contacte, 

noi schimburi de experiență și de bune practici. 

 

Proiectul EASY TOWNS a fost finanțat prin Programul „Europa pentru cetăţeni” și implementat în perioada 

septembrie 2015 – septembrie 2017.  
 

Obiectivul principal al proiectului l-a constituit sporirea capacității administrațiilor locale în abordarea unor 

probleme specifice ale comunităților europene legate de multiculturalism și integrare socială, printr-o mai bună 

înțelegere a nevoilor cetățenilor și o implicare mai activă a societății civile în implementarea soluțiilor propuse.  

 

Cei 11 parteneri proiectului au fost: Orașul Vicenza (Italia) - lider de proiect, Orașele Pforzheim (Germania), 

Heist-op-den-berg (Belgia), Sentjur (Slovenia), Niepolomice (Polonia), Alfas del Pi (Spania), Craigavon (Marea 

Britanie), Rijeka (Croatia), Pola (Croația) și Colegiul Gozo (Malta), Municipiul Arad (România).  

 

Bugetul total alocat pentru cei unsprezece parteneri a fost de 145.000 EUR, finanțare nerambursabilă 100%. 

Pentru Municipiul Arad, bugetul alocat a fost de 8.850 EUR.  

 

În vederea realizării obiectivelor proiectului, acțunile implementate de toți partenerii au fost:  

- două ediții ale unui concurs internațional de creativitate pentru realizarea de creații artistice (foto, video, 

desene imagini, texte) pe teme de multiculturalism și integrare – 2016 și 2017;  

- 22 de conferințe publice organizate la nivel local, câte 2 conferințe în fiecare dintre cele 11 orașe partenere de 

proiect,  

- 5 evenimente transnaționale organizate de cinci parteneri de proiect, 

- formarea unei rețele transnaționale stabile, formate din partenerii de proiect, care să activeze structurile locale 

existente.     

 

 

 

 

                                                                  

 


