Anexa nr. 1
Fișa Proiectului “COMUNI SENZA FRONTIERE” / “ORAȘE
ȘE FĂRĂ FRONTIERE”
FRONTIERE
(617625
(617625-CITIZ-1-2020-1-IT-CITIZ-TT)
Denumire proiect: “COMUNI SENZA FRONTIERE” / “ORAȘE FĂRĂ FRONTIERE”
Program de finanțare: Europa pentru Cetă
Cetățeni, Măsura 2.1. Înfrățire orașe
Prioritate: Dezbateri
ateri privind viitorul Europei și combaterea euroscepticismului
Buget total: 14.615 Euro
Parteneri:
 Orașul Granze, Italia
 Provincia Padova, Italia
 Orașul Dubrovnik, Croația
 Orașul Bácsalmás, Ungaria
 Orașul Seini, România
 Orașul Nowe Warpno, Polonia
Obiectivele programului “Europa pentru Cetă
Cetățeni”
 Contribuirea la nivelul de înțelegere
elegere al cetățenilor cu privire la UE, istoria șii diversitatea acesteia
 Încurajarea cetățeniei
țeniei europene și îmbunătățirea condiț
condițiilorr pentru participare democratică și civică
Obiective specifice urmărite
rite de proiectul CSF
 Încurajarea participării democratice și civice la nivelul Uniunii, prin îmbunătățirea
țirea gradului de înțelegere
al cetățenilor cu privire la procesul de luare a deciziilor de către UE și promovarea oportunităților
oportunităț
de
implicare socială și interculturală
ă și de voluntariat la nivelul Uniunii
 Mijlocirea unei dezbateri privind
vind Viitorul Europei și combaterea
baterea euroscepticismului
Grupuri țintă:
Proiectul își
și propune să implice un numă
număr mai mare de cetățeni în
n vederea dezbaterii
dez
viitorului Europei,
în același
și timp împărtășind moștenirea lor cu
culturală și socială, precum și modalității preferate de petrecere a
timpului liber. Acest proiect vizează în special persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 ani (în special,
membri ai organizațiilor
țiilor societății civile, organizaț
organizațiilor sportive, etc), dar și elevi, care vor fi implicați
implica în diferite
activități.
Etapa 1. Etapa Pregătitoare -Perioada
Perioada 1.10.20-27.05.2021
Obiective
 lansarea on-line
line a proiectului (conferin
(conferință web între parteneri)
 motivarea și implicarea cetățțenilor aparținând grupului țintă
 mobilizarea reprezentanților
ților organizațiilor aparținând societății civile, organizații sportive, ONG-uri
ONG
 selectarea și pregătirea
rea participan
participanților pentru intâlnirea partenerilor in Granze (Italia)
 diseminarea
rea obiectivelor proiectului
 familiarizarea participanților
ilor cu obiectivele Conferinței privind Viitorul Europei
 desfășurarea de activității educative/de învățare, la nivel local, despre UE și valorile acesteia
 stabilirea
tabilirea aspectelor logistice și organizaționale


Proiect cofinanțat
cofinan prin
Programul „Europa pentru Cetateni”
al Uniunii Europene

1.1.Activități pregătitoare pentru
entru adul
adulți
Obiectiv: Întărirea relației
ției cu viziunea și instituț
instituțiile UE
1.1.1. Prezentarea proiectului în cadrul unei ședințe orășenești/consiliu local, și/sau în medii online
1.1.2. Activități educaționale : dezbat
dezbateri legate de viitorul Europei și valorile UE; prezentarea aplicațiilor
aplica
destinate cetățenilor, dezvoltate
ezvoltate de institutiile UE.
1.1.3. Realizarea unui sondaj inițial
ial ccu privire la apartenența la UE
1.2.Activități educaționale pentru
entru copii
Obiectiv: îmbunătățirea
țirea cunoștințelor co
copiiilor despre UE
1.1.4. Se va prezenta proiectul reprezentan
reprezentanților școlilor și părinților,
lor, cu scopul de a îi motiva să asigure
participarea elevilor în
n proiect
proiect, în special a celor din clasele învățământului
țământului primar
1.1.5. Activități de tipul școlilor de vară
vară; jocuri educaționale, sportive; ateliere de pregătire
pregă
de mici cadouri
(pentru elevii din țările
rile partenere)
partenere); inițiative gen PenPal; activității inspirate de pe site-ul
site
Uniunii
Europene sau indicate de către biroul Europe Direct local.
o Orasul Seini va suporta din bugetul local eventualele costuri aferente implementarii activitatilor
educationale descrise mai sus.
Etapa 2. Întâlnirea partenerilor în
n GRANZE, Italia - Perioada 28.05.2021-1.06.2021
Orașul Seini va asigura participarea unei delegații de aproximativ 15 participanți
participan la întâlnirea din
Granze (Italia). Din delegație
ie vor face parte atât persoane cu putere de decizie,
decizie precum și cetățeni –
reprezentanți ai organizațiilor societățiiii civile, organi
organizații sportive, parohiale, ONG-uri, școli
ș
locale, etc.
Obiective
cunoștinț
acestora
 colectarea viziunii participanțților cu privire la viitorul Europei și îmbunătățirea cunoștințelor
 motivarea membrilor din
in Parlament prezenți
ți astfel încât acestea să comunice rezultatele proiectului
către instituțiile relevante ale UE
 activități de entertainment intercultural, jocuri sportive
 crearea unui impact
ct asupra politicilor locale și ale UE
 punerea bazelor unei cooperă
cooperării viitoare prin semnarea unui acord între parteneri
Agenda
 Ziua 1 - 28.05 – primirea participan
participanților, prezentarea delegațiilor și a programului
 Ziua 2 – 29.05 – conferința
a de deschidere cu membrii Parlamentului European, discursuri,
discursuri prezentări
individuale din partea fiecărui partener (rezultatele sondajelor locale realizate
realizate,, prezentarea activităților
activită
premergătoare întreprinse),, activită
activități sportive și de joc
 Ziua 3 – 30.05 – paradă oficială
oficială, picnic transnațional,
țional, ceremonie festivă, întâlniri
întâ
cu copiii și familiile
acestora, jocuri sportive, activitățți paralimpice
 Ziua 4 – 31.05 - prezentarea rezultatelor către public
public, cabină infopoint, dezbateri, ceremonia de
premiere, distribuirea sondajelor finale către public
 Ziua 5 – 1.06 – concluzii, comentarii și sugestii, discuțiiii cu privire la proiecte viitoare, semnarea
acordului de cooperare
o Perioada și agenda întâlnirii sunt estimative, în contextual pandemiei COVID19.
o Datorita bugetului redus, raportat la dimensiunea proiectului, Orasul Seini va trebui sa suporte cheltuielile
necesare deplasarii delegatiei in si din orasul Granze; cazarea, mesele si transportul local fiind asigurate
de catre organizator.
Etapa 3. Faza de diseminare - Perioada 2.06.2021-30.06.2021
Obiective:
 Colectarea feedback-ului
ului de la participan
participanți și cetățeni, în urma participării în
n proiect;
 Transmiterea rezultatelor către
tre L
Liderul Partener, birourile
urile Europe Direct, reprezentanții
reprezentan în Parlament;
 Diseminarea rezultatelor proiectului în presă, radio,TV,rețele sociale,Youtube,website
website-ul instituției
o Orasul Seini va suporta din bugetul local eventualele costuri aferente diseminarii rezultatelor proiectului.
proiectului
Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru elaborarea acestei publica
publicații
ții nu constituie o aprobare a conținutului, care
reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor
informa
conținute în
aceasta.

Proiect cofinanțat
cofinan prin
Programul „Europa pentru Cetateni”
al Uniunii Europene

