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DOELEN

Includ-EU bevordert een meer inclusieve  
Europese samenleving gericht op versterking 
van de sociale cohesie. Om dit te realiseren 
richt het project zich op het verbeteren van 
grensoverschrijdende kennis- en ervarings- 
uitwisseling, samenwerkingen en partner- 
schappen tussen lokale en regionale autoriteiten 
in Griekenland, Italië, Nederland, Roemenië, 
Slovenië en Spanje.
Het project wil de kennis en kwaliteiten vergroten 
om de integratie van derdelanders te verge-
makkelijken; pilotprojecten uitvoeren en  
evalueren gericht op het bevorderen van de 
integratie van derdelanders op regionaal en  
lokaal niveau en een informeel netwerk opzetten 
van regionale en lokale autoriteiten van ver-
schillende expertiseniveaus, waarbij rekening 
wordt gehouden met de nationale verschillen 
in beleid en praktijk rond arbeidsmarktintegratie.

ACTIVITEITEN

• Vergroten van de kennis en kwaliteiten
van lokale en regionale autoriteiten om de
integratie van derdelanders te bevorderen.
Lokale en regionale ervaringen met integra-
tie in de deelnemende landen opnemen in
richtlijnen met ‘best practices’. Op basis van
hun behoeften wordt regionale en lokale
overheidsinstanties maatwerktrainingen en
ondersteuning aangeboden. Ook kunnen zij
deelnemen aan studiebezoeken over integratie
in de dagelijkse praktijk.

• Uitvoeren en evalueren van pilotprojecten
gericht op de bevordering van de integratie
van derdelanders op regionaal en lokaal
niveau.
Onderdeel van het project zijn pilots integratie- 
bevordering voor lokale en regionale over-
heden, afgestemd op door hen aangegeven
behoeften en prioriteiten, organisatie- 
structuur, kennis, expertise en middelen.
Deze pilots moeten concrete bijdragen leveren
aan het bevorderen van de integratie van
derdelanders.

• Organiseren van studiebezoeken tussen
Europese regionale en lokale autoriteiten
met verschillende expertiseniveaus om-
trent integratiebeleid en -praktijk.
Stimuleren door middel van webinars en
regionale evenementen.
Uitwisselingen over integratiebeleid en
-praktijk stimuleren.


