ENSURE – European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas
Reţea Europeană pentru Coeziune şi Solidaritate în Zonele Rurale
Programul: Europa pentru Cetăţeni, Reţele de oraşe
Durata: 03.07.2017 – 02.07.2019
Facebook: https://www.facebook.com/ensurenetwork/
Parteneriatul: 14 parteneri din 13 ţări
Coordonator: RIC Slovenska Bistrica, Slovenia
Partener din România: Consiliul Judeţean Alba
Proiectul ENSURE începe!
Consiliul Judeţean Alba este unul dintre cei 14 parteneri ai proiectului internațional ENSURE, care
reprezintă o Rețea Europeană pentru Coeziune și Solidaritate în Zonele Rurale. Partenerii au
îndeplinit cu succes criteriile Comisiei Europene, iar acum vor coopera timp de doi ani! Aceştia
provin din 13 țări – 12 din Uniunea Europeană și 2 din ţările vecine, Serbia și Muntenegru. Șase
dintre parteneri sunt organizaţii locale, cinci sunt federații și organizaţii care reprezintă autorități
locale, unul este o autoritate regională și alţi 2 parteneri sunt organizații ale societății civile (ONGuri).
Proiectul ENSURE contribuie la creșterea importanței factorilor de decizie în calitate de actori care
răspund nevoilor cetățenilor din mediul rural în contextul politicilor Uniunii Europene și al
cetățeniei europene. Într-o perioadă în care încrederea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor la
nivelul Uniunii Europene se află la un nivel foarte scăzut și, mai ales, când sprijinul acordat de
cetățenii din mediul rural este în declin rapid, acest proiect vizează înțelegerea euroscepticismului
și apoi construirea unei abordări europene, atât prin folosirea instrumentelor democratice
disponibile la nivelul UE, precum și prin furnizarea de noi instrumente care să îi implice pe
cetățeni.
Proiectul abordează aspecte curente, importante pentru cetățenii din mediul rural, cum ar fi:
dezvoltarea locală, mobilitatea transfrontalieră a lucrătorilor agricoli, securitatea alimentară, etc.
Prin abordarea unor aspecte de interes pentru cetățenii din mediul rural, acest proiect poate
răspunde unor întrebări precum: reducerea sprijinului acordat de UE, Euroscepticismul și cetățenia
UE în zonele rurale. Rezultatul pe termen lung ar putea fi un parteneriat de durată sub forma rețelei
ENSURE.
Prima întâlnire de proiect va avea loc în perioada 18 – 20 octombrie 2017 în Slovenia – Slovenska
Bistrica. Gazda evenimentului, Centrul de Informare pentru Dezvoltare Slovenska Bistrica a
planificat sesiuni de networking, ateliere informative și ateliere de management de proiect. Vă
invităm să urmăriţi pagina de FB a proiectului: https://www.facebook.com/ensurenetwork/.
Acest proiect este cofinanţat de Uniunea Europeană, Programul Europa pentru Cetăţeni
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https://www.facebook.com/ensurenetwork/photos/pcb.2158109261108204/2158114764440987/?ty
pe=3&theater

