
Регион Емилия-Романя, Италия

Регион Фрули – Венеция, 
Италия

Регион Абрузо, 
Италия

Институт за изследване на обществата и
знанията към Българска академия на
науките, България

Министерство на труда и 
социалната политика, България

Община Враца, 
България

Регион Крит, Гърция

Агенция за развитие 
Хераклион, Гърция

Агенция за регионално развитие 
на Северна Приморска ООД Нова 
Горица, Словения

Училище на развитите 
социални изследвания, 
Словения

Община Бистрица, Румъния

Министерство на регионалното
развитие и публична 
администрация, Румъния

Университет за приложни науки
Залцбург, Австрия

Агенция за регионално 
икономическо развитие за 
Шумадия и Помораве, 
Сърбия

Философски факултет 
в Никшич - Институт по 
социология и психология, 
Черна гора

Статистическа служба на 
Република Сърбия, Сърбия

Стара столица Цетине,
Черна гора

Градска 
администрация Виена -
Общински отдел за градо-
устройство и градското
планиране, Австрия

Министерство на
труда и социалната
политика, Главна 
дирекция на 
имиграционни 
политики и 
интеграция, 
Италия

Министерство 
на външните 
работи и 
европейска 
интеграция, 
Молдова

Международна 
организация за 
миграция, 
Швейцария
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За повече 
информация
вижте тук:

Проектът накратко

MMWD е стратегически проект, съфинансиран от Програма за трансна-
ционално сътрудничество Югоизточна Европа, чрез Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) и Инструмент за пред-присъединителна
помощ (IPA).
www.southeast-europe.net

Приоритетна ос № 4:
Развитие на транснационални синергии за зони на устойчив растеж

Област на интервенция 4.2:
Насърчаване на балансиран модел за привлекателни и достъпни зони 
на растеж

Продължителност:
30 месеца (май 2012 - октомври 2014)

Бюджет:
3.680.826 €

Номер на договор:
SEE/C/0007/4.2/X

Интернет страница:
www.migration4growth.eu

Водещ партньор:
Регион Емилия-Романя
Отдел за насърчаване на социални политики и имиграция
Улица Алдо Моро 21, 40127 Болоня, Италия
Телефон: 39 051 5277079

Лице за контакт:
Цинчия Йопи, Упълномощено лице от водещия партньор
e-mail: cioppi@regione.emilia-romagna.it

Анна Лучия Колео, Ръководител на проекта
e-mail: acolleo@regione.emilia-romagna.it

Лука Сантин, Финансов мениджър
e-mail: lucasantin@libero.it
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ТЕРИТОРИАЛЕН МАЩАБ И ПОЛИТИЧЕСКИ ФОКУС
Мащабът на проект MMWD са регионите и градовете. Местните и ре-
гионалните власти имат водеща роля при посрещането на взаимосвър-
зани ефекти на демографски, икономически и социални промени,
настъпили на тяхна територия. Те се сблъскват с необходимостта да се
намесват активно в този процес и да спечелят отново доверието за пла-
ниране в полза на всички граждани.

Конкретно, проект MMWD се фокусира върху три взаимно свързани
политически области:

Заетост

Човешки капитал и образование

Социални услуги

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Да се подобри анализа и хармонизирането на базата от знания 
за демографските тенденции и тяхното отражение върху 
перспективите за растеж и благосъстоянието на регионите и 
градовете в Югоизточна Европа.

Да се разработят демографски прознози и сценарии до 2020
относно териториалните тенденции на развитие, свързани с 
демографските промени.

Да се изгради местен капацитет за осъществяване на основано на 
доказателствота стратегическо планиране, като миграцията се 
признава за съответната функция на устойчиви политики за растеж.

Да се насърчи и улесни транснационалния диалог между страните
и териториите, които са засегнати от настоящите демографски 
тенденции, с цел да се определят сравнителни предимства по 
отношение на транснационалното сътрудничество и насърчаване на
по-ефективно регулиране на миграционните потоци.

Да се разпространят резултатите от процеса на изграждане на
MMWD пред аудитория от политици, експерти и местните общности.

РЕЗУЛТАТИ

Референтни методологии за прогнози на населението и 
политически сценарии, които  отчитат мигрантите и 
миграционни движения.

ЮИЕ платформа с база от знания е достъпна на:
www.migration4growth.eu.

Плановете за действие за споделяне на знания между ЮИЕ.

Изграждане на капацитет за изработване на политически 
сценарии за териториална стратегия.

Стратегически документи или политически рамки, които се 
използват в работата на проект MMWD.

Платформа за транснационален политически диалог и 
сътрудничество в областта на управлението на миграцията.

КРАЙНА ЦЕЛ
Крайната цел на проект MMWD е да се повиши капацитета на публич-
ните администрации за предвиждане, разбиране и стратегическо спра-
вяне с последиците от настоящата демографска промяна за устойчиво
развитие на регионите и градовете в Югоизточна Европа, с фокус върху
промените на миграцията и въздействието им върху човешкия капитал
и пазара на труда.
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ПРОЕКТЪТ
Проект MMWD е разработен в областта на стратегия Европа 2020 в
подкрепа на изготвяне на регионална стратегия за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж. Основното допускане е, че полити-
ците, занимаващи се с териториално развитие, се нуждаят от ориен-
тирана към бъдещето и интегрирана визия за развитие. Проекът ще
помогне да се определят ключовите регионални и местни предизви-
кателства и да се изяснят краткосрочните и дългосрочните цели на Ев-
ропа 2020 в териториалните политически приоритети.
За да се помогне за изграждане на такава визия, проект MMWD пред-
лага регионална база от знания, сценарии с хоризонт 2020, които опи-
сват последиците от днешните демографските промени в местни
условия за развитие, институционални сесии и кръгли маси за транс-
национален политически диалог и сътрудничество в областта на
управлението на миграцията.

ПАРТНЬОРСТВОТО
MMWD партньорите са публични администрации на всички равнища
по компетентност за стратегиите за развитие, подкрепени от техниче-
ски партньори (статистически служби, университети и изследовател-
ските центрове, агенции за развитие), в Австрия, България, Гърция,
Италия, Румъния, Словения, Черна гора, Република Молдова и Сърбия.
Международната организация по миграция участва като наблюдател.


