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Informacje ogólne
Umiejętność skutecznego włączania migrantów do 
społeczeństwa i korzystanie z ich kompetencji przyczy-
nia się do wzrostu społecznego i gospodarczego UE i 
ma ogromne znaczenie. Miasta, które są magnesem dla 
migrantów, to miejsca, w których potrzeba zapewnienia 
integracji imigrantów stanowi szansę, której nie można 
zmarnować i stanowi przełomową zmianę dla całego 
społeczeństwa.

Łączna liczba migrantów w ogólnej 
liczbie ludności UE w 2019 r.

Ludność UE (446.824.564)

Migranci (18.778.677)

4,2 %

Dane: EU-27 
Źródło: Eurostat

Bezrobotni obywatele UE a bezro-
botni obywatele państw spoza UE, 
2019 
Bezrobotni w UE 
ogółem
(26.809.473 osób)

Bezrobotni migranci 
ogółem
(2.328.556 osób)

12.4%6.6%

Dane: EU-27 
Źródło: Eurostat



Podejście EPI 

Wewnętrzny przegląd polityk 
miast międzykulturowych 

Przeglądy będą zgodne z metodologią Rady Europy opartej 
na Indeksie Miast Międzykulturowych (ICC). Narzędzie 
to opiera się na wskaźnikach, które pozwalają na określenie 
pozycji miast w odniesieniu do integracji międzykulturowej.

Procesy projektowania wspólnej polityki
Bazując na wynikach przeglądu, Miasta zaangażują się w 
proces tworzenia wspólnej polityki, której efektem będzie 
Miejska Strategia Integracji przy wsparciu lokalnych inte-
resariuszy. Strategie będą zawierać przynajmniej jeden z 
wymienionych obszarów: włączenie, mieszkalnictwo, dostęp 
do podstawowych usług w tym usług zdrowotnych, ...

Testowanie Miejskiej Strategii Integracji
Wdrożenie strategii będzie angażowało różnorodne podmio-
ty miejskie. W trakcie całego procesu miasta będą wspiera-
ne przez partnerów technicznych i ekspertów zewnętrznych 
posiadających duże doświadczenie w tej dziedzinie (np. 
Rada Europy, Komitet Naukowy) w ramach indywidualnych i 
zbiorowych działań szkoleniowych, mających na celu budo-
wanie potencjału.

Europejski Pakt na rzecz Integracji
Na poziomie europejskim, partnerzy wypuszczą w świat 
Europejski Pakt na rzecz Integracji, który rozpowszechni 
metody i wyniki projektu w celu wsparcia procesu integracji 
migrantów również w miastach spoza konsorcjum tym sa-
mym podnosząc rangę projektu.

EPI to projekt współpracy, w którym 7 miast UE i 5 part-
nerów technicznych współpracuje w celu opracowania 
Miejskiej Strategii Integracji. EPI przewiduje zastosowa-
nie różnorodnej metodologii obejmującej działania w 
terenie, bezpośrednie badania i działania sieciujące, 
zarówno na poziomie miasta, jak i UE, które zostaną 
wdrożone w 4 etapach:



EPI wystartował 1 stycznie 2020 r. i zakończy się 30 
czerwca 2022 r. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI).

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

Partnerstwo składa się z 13 partnerów z 8 krajów UE: 
Estonii, Niemiec, Włoch, Litwy, Polski, Rumunii, Hiszpanii 
i Szwecji. 
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