Проект Европейски дигитални граждани
(EUDIGIT)
по програма
Европа за гражданите 2014-2020

Акроним: EUDIGIT
Наименование: „Европейски дигитални граждани“
Програма: “Европа за гражданите”
Номер на договора: Договор № 614897
Продължителност: 31 м. (01.04.2020 г. – 01.11.2022 г.)
Общ бюджет на проекта: 126 000,00 евро
Варна ще получи: 17 640,00 евро
Общо за Варна: 17 640 евро
Водещ партньор: град Марсилия, Франция
Партньори:
1. ЕВРО АДВАНС – България
2. ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZONA METROPOLITANA CLUJ NAPOCA
– Клуж Напока, Румъния
3. COMUNE DI GENOVA – Италия
4. GEMEENTE ROTTERDAM – Холандия
5. FREIE UND HANSESTADT HAMBURG – Германия
6. ОБЩИНА ВАРНА – България
Основна цел на проекта:
Проект Европейски дигитални граждани цели да се намали дигиталното
неравенство между европейските граждани, предвид техните умения, образование,
възраст, местожителство и др. и вследствие на неравния достъп до технологии.
Специфичните цели и резултатите от проекта са свързани с подобряване на
местните политики за достъп на всички граждани до местни дигитални услуги,
анализ на използването на дигитални технологии и услуги от гражданите в
градовете- партньори по проекта, тестване на нови методи за интеграция на

1

различни целеви групи – ученици, студенти, младежи, възрастни хора, хора с
увреждания,

с

цел

намаляване

на

дигиталното

неравенство,

засилване

на

чувството за принадлежност към ЕС, разширяване на сътрудничеството между
партньорите.

Основни дейности:
Дейностите по проекта включват срещи, дискусии, обмяна

на добри

практики и семинари във всички градове-партньори на тема дигитална изолация,
дигитални политики, дигитални технологии и младежи, дигитални технологии и
възрастни, дигитални технологии и хора с увреждания, дигитализация в селски и
градски райони

Очакваните резултати от проекта са:
1.

По-голяма информираност и ангажираност по отношение на местните и

европейски политики за достъп на всички граждани до дигитални услуги;
2.

Разработени препоръки за адаптиране и развитие на възможностите за

намаляване на дигиталното неравенство;
3.

Развитие на нови възможности на Община Варна за ползване на дигитални и

иновативни инструменти, с цел създаване на нови опции за информираност,
прозрачност и публичност
4.

По-активни

и

ефективни

международни

контакти

за

взаимноизгодно

сътрудничество между градовете в полза на устойчивото развитие и общото
европейско бъдеще

Статус на проекта: В процес на изпълнение
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