
El Projecte REGIN està finançat pel Fons per l’asil, 
les migracions i la integració de la Unió Europea.



Què és el REGIN? 
Amb el teló de fons del gran nombre d’arribades de persones migrants i refugiades durant els darrers anys, 
moltes regions europees s’enfronten a nous reptes relacionats amb els diferents aspectes de la integració, 
com ara l’educació, l’habitatge, la salut o la inclusió al mercat laboral, i ho fan amb molt poca o cap ex-
periència prèvia. Dotar les autoritats regionals de la possibilitat d’intercanviar coneixements i aprendre 
mútuament de les seves experiències diverses resulta essencial per a la millora de les polítiques d’integració 
i els seus resultats arreu d’Europa.
 
Així doncs, el Projecte REGIN – Regions per la Integració de Persones Migrants i Refugiades s’ha 
creat per incloure la integració de persones migrants i refugiades a les polítiques de cohesió 
social d’àmbit regional a través de la construcció d’un marc comú per afavorir i guiar les regions i 
millorar els seus resultats mitjançant eines innovadores.

Objectius del Projecte REGIN

• establir una xarxa d’autoritats regionals per cooperar en matèria d’integració de persones 
migrants creant un fòrum per debatre, aprendre mútuament i compartir polítiques i pràctiques 
d’integració;

• donar veu a les regions i subratllar la importància fonamental del seu rol en la inclusió social 
i en la promoció de la interacció entre les persones acabades d’arribar i les societats d’acollida;

• identificar indicadors d’integració que s’empraran per augmentar la precisió, la fiabilitat, la 
força i la innovació de les polítiques de les autoritats regionals i els seus resultats mitjançant la 
recerca basada en l’evidència i l’enfocament comparatiu;

• desenvolupar un conjunt d’eines per facilitar l’adaptabilitat i la sostenibilitat de les accions 
d’integració innovadores a través del compromís multilateral de les parts implicades, l’entre-
nament en habilitats, la formació i el servei de proximitat.

Socis del Projecte

A través del Grup de treball sobre migracions i la seva xarxa, la CRPM coordinarà el Projecte i en comunicarà els resultats 
als seus membres i socis de Projecte, que són el Centre per a la Innovació Social (Xipre), l’Institut per a les Migracions de 
Finlàndia, el Med Cities, el Comitè Permanent per al Partenariat Euromediterrani d’Autoritats Locals i Regionals (COPPEM), el 
Centre Internacional d’Estudis del Mar Negre (IcBSS) i la regió Oriental (Marroc).

Per aconseguir uns resultats a llarg termini, donat l’abast geogràfic del Projecte i considerant les 
competències regionals i els reptes de la governança multinivell, REGIN pretén:  

El REGIN està liderat per un consorci de 10 socis coordinat per la Conferència de les Regions Perifèriques 
Marítimes (CRPM):

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=884&IDTIPO=140&RASTRO=c2689$m
https://cpmr.org/policy-work/global-agendas/migration-management/migration-task-force/
http://partnerskapskane.se/eng
https://www.lansstyrelsen.se/skane/other-languages/english.html
https://www.regione.puglia.it
https://cpmr.org/
https://www.migpolgroup.com/
https://www.cidob.org/en
https://cpmr.org/
https://cpmr.org/


El Projecte REGIN s’inspira en diverses iniciatives, com ara:

Què ofereix
el REGIN?

Indicadors regionals d’integració 

Conjunt d’eines per a les regions 

Accions d’integració

Estudi de cas sobre salut i inclusió

Laboratori d’integració / Base de dades i mapa interactiu

Construcció d’una xarxa externa

El Projecte constitueix una oportunitat per adaptar l’Índex de Polítiques d’Immigració i Integració 
(MIPEX) que elaboren el CIDOB i l’MPG a l’àmbit regional en forma de MIPEX-R (és a dir MIPEX-Re-
gions) per mesurar l’efectivitat de les polítiques d’integració i els seus resultats a escala regional.

El projecte implementarà un conjunt d’eines innovadores per als governs regionals, a través de la 
formació per a millorar la capacitat d’actors claus de la societat d’acollida i d’aprenentatges a 
mida per al personal al servei de l’administració, amb l’objectiu d’enfortir els serveis d’integració.

Amb el Projecte REGIN s’impulsaran a cadascuna de les regions participants accions innovadores 
d’integració dissenyades a mida a partir dels indicadors de les polítiques regionals i els resultats 
derivats de MIPEX-R. Es desenvoluparà un marc d’avaluació i es posarà a prova amb aquestes accions 
concretes.

Al marc del Projecte REGIN, Partnership Skåne, que aborda els reptes de la integració proporcio-
nant un suport holístic a les persones acabades d’arribar a Suècia, durà a terme un banc de proves 
sobre equitat sanitària i inclusió social oferint un suport adaptat individualment per evitar riscos 
de marginació.

El Projecte pretén construir i millorar l’eina de mapatge visual existent desenvolupada prèviament 
pel CRPM: crearà una base de dades de pràctiques innovadores d’integració amb motor de cerca 
i s’emprarà per a l’aprenentatge mutu entre regions a partir de pràctiques tant satisfactòries com 
fallides i la promoció d’accions d’integració regionals, la col·laboració en xarxa i la identificació 
d’experts en àrees específiques.

A través de la col·laboració ferma entre les regions participants i més, el Projecte facilita l’inter-
canvi transregional entre les regions més noves i les que ja tenen experiència per tal d’identificar 
i difondre les lliçons que els actors claus han anat aprenent. Així mateix, per difondre les constata-
cions del Projecte a un públic més ampli, es preveu dur a terme activitats de comunicació, actes de 
difusió i la promoció per altres canals, com ara la iniciativa Ciutats i Regions per la Integració dirigida 
pel Comitè Europeu de les Regions i el Portal Europeu sobre Integració (EWSI).

http://www.mipex.eu/
http://www.mipex.eu/
http://partnerskapskane.se/eng
https://cpmr.org/policy-work/global-agendas/migration-management/migration-visual-mapping/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/cities-and-regions-for-integration.aspx
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home


Contacteu amb nosaltres!
Per a més informació, contacteu amb l’equip del Projecte REGIN:

reginproject.eu @REGINProjectreginproject@crpm.org

El REGIN a cop d’ull Durada del Projecte

Febrer 2020 - Gener 2022

Pressupost

1.808.281,81€ 
(cofinançat en un 90 % per la Unió Europea)Abast

geogràfic

Escània, Suècia

Pulla, Itàlia

Campània, Itàlia

Açores, Portugal

Múrcia, Espanya
Catalunya, Espanya

Cronologia del Projecte

Juny 2021
Segona formació del 

personal regional

Oct. - Des. 2020
Sessions d’entrenament en habilitats 

de les parts implicades
Gen. 2021
MIPEX-R /  

Indicadors regionals d’integració

Primera formació del personal regional

Mai. - Set. 2021 
Actes de difusió

Oct. 2021
Publicació d’informes 

de polítiques

Des. 2021
Laboratori d’integració / Base 

de dades i mapa interactiu

Gen. 2022
Acte final a  
Brussel·les

http://reginproject.eu
https://twitter.com/REGINProject
mailto:reginproject%40crpm.org?subject=

