
Przybliżmy Europę naszym obywatelom! –  
projekt “Wyzwania dla centrów regionalnych: 
przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych 
praktyk” (DeCoDe), Nr.595269-CITIZ-1- 
2017-2-LV-CITIZ-NT rozpoczęty! 

 

Rada miasta Daugavpils, jako lider projektu, wraz z partnerami z różnych krajów i miast UE, rozpoczęła 

realizację projektu Wyzwania dla centrów regionalnych: przeciwdziałanie depopulacji, rozwój dobrych 

praktyk  (Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices  DeCoDe) 

w ramach działania "Sieci miast" Komponentu 2 "Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie" 

programu Unii Europejskiej "Europa dla obywateli". W projekcie uczestniczy 8 partnerów z 8 krajów: Łotwy, Litwy, 

Polski, Niemiec, Rumunii, Włoch, Danii i Hiszpanii. Celem projektu jest stworzenie międzynarodowej, 

zrównoważonej sieci miast europejskich, które są regionalnymi centrami w swoich krajach, w celu wymiany 

doświadczeń dotyczących wyludnienia i procesów migracji powrotnej oraz wpływu tych zjawisk na funkcjonowanie 

miast. 

Program UE "Europa dla obywateli" ma na celu przybliżyć Europę jej obywatelom, stymulując debatę na 

aktualne tematy na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Istotne jest stworzenie warunków, które 

umożliwią obywatelom uczestnictwo w procesach kształtowania polityki Unii Europejskiej, wzmocnienie 

solidarności między obywatelami Europy oraz zagwarantowanie, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

ich członkowie i każdy obywatel będą zaangażowani w demokratyczne życie Unii Europejskiej. 

Łącznie ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej złożono 156 projektów w odpowiedzi na 

zaproszenie do składania wniosków z 1 września 2017 r. W ramach działania 2.2. "Sieci miast" programu Europa 

dla Obywateli 15 projektów otrzymało finansowanie. 

Wdrażając ten projekt, uczestniczące miasta będą promować międzynarodową współpracę 

i wypracowywać propozycje dotyczące kontroli wyludnienia, które będą dostępne miastom do wykorzystania 

i zintegrowania z ich dokumentami planistycznymi. 

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie pięciu międzynarodowych spotkań, dwa z nich odbędą 

się w Daugavpils na Łotwie po jednej Kownie na Litwie, Palermo we Włoszech i w Łodzi. Spotkanie inaugurujące 

projekt zaplanowano na maj 2018 r., kiedy przedstawiciele wszystkich krajów partnerskich DeCoDe pojawią się 

w Daugavpils. 

Projekt finansowany jest w ramach programu "Europa dla obywateli".  

Okres realizacji: 01.03.2018. - 01.02.2020. 

 


