
Proiectul EU-BELONG – prezentare generală 

Proiectul EU-BELONG - O abordare interculturală a integrării migranților în 

regiunile Europei este implementat de Consiliul Județean Timiș, în parteneriat cu 

Instituția Prefectului județului Timiș și este finanțat prin Fondul pentru azil, migrație și 

integrare al Uniunii Europene, fiind susținut de instituții și organizații internaționale și 

europene, precum Consiliul Europei, Organizația Internațională pentru Migrație și 

Comitetul European al Regiunilor. Obiectivele sale vizează îmbunătățirea incluziunii 

socio-economice și sentimentul de apartenență al migranților prin dezvoltarea de 

strategii de integrare regională bazate pe dezvoltarea de strategii și politici 

interculturale, cu focus pe principiile egalității, diversității și interacțiunii pozitive. Această 

abordare vine să completeze politicile deja existente, dar care au fost orientate în 

principal înspre acordarea drepturilor și accesul la servicii și mai puțin pe cultivarea 

sentimentului de apartenență la comunitate.  

Liderul proiectului este Adunarea Regiunilor Europene (ARE), cea mai mare 

rețea politică independentă de regiuni din Europa, formată din reprezentanți regionali 

aleși, cu peste 150 de regiuni membre din 30 de țări. 2/3 din regiuni sunt din UE și 1/3 

din membri din afara UE. ARE oferă o platformă pentru schimbul de bune practici, de 

advocacy și proiecte interregionale ale UE. 

Proiectul va consolida capacitatea a 11 regiuni europene de a armoniza politicile 

regionale cu nevoile identificate și cu exemplele de bune practici rezultate din 

explorarea rolului pe care interculturalitatea îl are în procesul de integrare, pe paliere 

mai puțin abordate până acum, precum: interacțiunea cu grupurile locale, sport și 

cultură, locuințe, accesul la piața muncii. Acestea vor participa la programe de 

consolidare a capacităților, își vor evalua contextele de integrare, își vor co-proiecta 

propria strategie de integrare interculturală de 3 ani și o vor testa prin proiecte pilot. 

Cele 11 regiuni din 8 țări sunt: 

✓ Catalonia, Navarra (Spania) 

✓ Arad, Timiș (România) 

✓ Pomerania, Wielkopolska (Polonia) 

✓ Salzburg (Austria) 

✓ Emilia - Romagna (Italia) 

✓ Leipzig (Germania) 

✓ Donegal (Irlanda) 

✓ Västra Götaland (Suedia) 

 

Proiectul va reuni 165 de părți interesate locale (pe termen scurt și mediu), care 

vor fi implicate formal în procesul de co-proiectare și vor coopera cu regiunile în 

elaborarea și implementarea strategiilor de integrare. 



Rezultate preconizate 

✓ Părțile interesate publice și private își sporesc competențele pentru a aborda în 

mod eficient provocările de integrare; 

✓ Este definit și testat un cadru regional pe mai multe niveluri și cu implicarea  

părților interesate pentru strategiile de integrare interculturală; 

✓ Schimbul de experiențe și cooperarea transnațională între regiunile europene și 

părțile interesate ale UE sunt îmbunătățite. 

Pe termen lung, vor beneficia de rezultatele proiectului prin schimbul 

transnațional de cunoștințe, 40 de regiuni europene și 15 organizații internaționale  

Activitățile proiectului,  prin sistemul de networking vor fi implementate de ARE în 

alte 2 țări: Franța (Strasbourg) și Belgia (Bruxelles). 

EU-BELONG se va derula pe o perioadă de 36 de luni (ianuarie 2022 - 

decembrie 2024). Județul Timiș beneficiază de un sprijin financiar de 73.458,75 €, din 

care 90% este acoperită din fonduri europene. 

Programul de orașe interculturale al Consiliului Europei se va asigura că 

rezultatele referitoare la cooperarea dintre regiuni și orașe ajung la rețeaua sa de 143 

de orașe, promovând o reflecție și o evaluare extinse privind complementaritatea 

acestor 2 niveluri administrative (oraș/regiune).  

 

 


