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Esošā situācija
Mūsdienās liela nozīme ir spējai efektīvi iekļaut mig-
rantus sabiedrībā un palielināt viņu ieguldījumu 
ES sociālajā un ekonomiskajā izaugsmē.  Migrantu 
iekļaušanai ir būtiska loma un potenciāls radīt pozitīvas 
pārmaiņas pilsētās, kuras piesaista lielākās migrantu 
plūsmas.

Migrantu skaits ES iedzīvotāju 
vidū, 2019

ES iedzīvotāji (446 824 564)

Migranti (18 778 677)

4,2 %

Dati: EU-27 
Avots: Eurostat

Bezdarba līmenis ES iedzīvotāju un 
migrantu vidū, 2019

ES pilsoņi bezdarb-
nieki
(26 809 473 personas)

Migranti bezdarb-
nieki
(2 328 556 personas)

12,4%6,6%

Dati: EU-27 
Avots: Eurostat



EPI pieeja

Starpkultūru pārskati
Pārskati tiks sagatavoti, izmantojot Eiropas Padomes 
Starpkultūru pilsētu (ICC) indeksa metodoloģiju. Tā 
iekļauj indikatoru kopu, kas palīdz novērtēt pilsētas sasnie-
gumus starpkultūru integrācijas jomā.

Ieinteresēto pušu iesaiste politikas 
veidošanas procesā

Ņemot vērā starpkultūru pārskatu rezultātus, pilsētas, 
iesaistot ieinteresētās puses politikas veidošanas procesā, 
ar to atbalstu sagatavos pilsētu integrācijas stratēģijas. 
Stratēģijas fokusēsies uz vienu vai vairākām šādām politikas 
jomām: iekļaušana, mājoklis, pamatpakalpojumu, tajā skaitā 
veselības pakalpojumu, pieejamība, kultūru apmaiņa un 
integrācija vietējā darba tirgū.

Pilsētu integrācijas stratēģiju testēšana
Pilsētu integrācijas stratēģijas tiks īstenotas ar ieinteresēto 
pušu līdzdalību. Pilsētām integrācijas stratēģiju īstenošanā 
atbalstu sniegs  tehniskie partneri un ārējie eksperti ar 
bagātu pieredzi integrācijas jomā (piemēram, Eiropas 
Padomes eksperti un projekta zinātniskās komitejas 
pārstāvji), īstenojot apmācības un kapacitātes stiprināšanas 
pasākumus individuāli katrai pilsētai un grupās.

Eiropas Integrācijas pakts
Partneri izveidos Eiropas Integrācijas paktu, kas izplatīs 
projekta metodes un rezultātus Eiropas līmenī, sniedzot 
atbalstu migrantu integrācijas procesam pašvaldībās ārpus 
projekta partnerības un veicinot projekta rezultātu izman-
tošanu plašākā mērogā.

EPI projektā kopīgi darbojas 7 ES pilsētas un 5 tehniskie 
partneri, lai sagatavotu pilsētu integrācijas stratēģijas. 
EPI izmanto jauktu metodoloģiju, tajā skaitā vietējās 
aktivitātes, pētījumus un tīklošanos pilsētu un ES līmenī. 
EPI īstenošana iedalīta 4 posmos:



EPI sākās 2020. gada 1. janvārī un noslēgsies 2022. 
gada 30. jūnijā. Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības 
Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 
finansējumu.

www.epi-project.com 
hello@epi-project.com 

Projekta partnerību veido 13 partneri no 8 ES valstīm: 
Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas, Spānijas, 
Vācijas un Zviedrijas. 
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