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Меѓународна мрежа 
на градови
Активно граѓанство 
и збратимување 
на градовите
(ИНТАКТ)

ИНТАКТ е кофинансиран со средства на ЕУ, од програмата 
Европа за граѓаните

Република Македонија
Општина Аеродром
www.aerodrom.gov.mk
Општина Боговиње
www.komunabogovine.goc.mk
Општина Чашка
www.caska.gov.mk
Општина Делчево
www.delcevo.gov.mk
Општина Велес
www.veles.gov.mk
Општина Виница
www.vinica.org
ФРанЦија
АЛДА – Асоцијација на агенции за локална демократија
www.alda-europe.eu
Областа Виши-Оверњ
www.paysvichyauvergne.com
РоМанија
Општина Браила
www.primariabraila.ro
Општина Слобозија
www.sloboziail.ro
Општина Вулкан
www.e-vulcan.ro
буГаРија
Општина Силистра
www.silistra.bg
ХРВаТСка
Агенција за локална демократија Сисак
www.lda-sisak.hr
Општина Двор
www.dvor.hr
Општина Хрватска Костајница
www.hrvatska-kostajnica.hr
Сисашко-Мославска област
www.smz.hr
иТалија
IPRES – Институт Пуља економско социјално истражување
www.ipres.it
Општина Бриндиси
www.comune.brindisi.it
Општина Монфалконе
www.comune.monfalcone.go.it
Општина Нардо
www.comune.nardo.le.it
МалТа
Асоцијација на локални совети
www.lca.org.mt
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поврзување на градовите
Збратимувањето на градовите, денес е 
многу повеќе отколку традиционалните 
размени на ученици или собири. Тоа исто 
така може да донесе до размена на технички 
know-how и да има вистински вредности 
за развој на локалното стопанство, како и 
за промовирање на активното граѓанско 
учество.

Токму заради тоа, основната цел на 
ИНТАКТ проектот е воспоставување на 
одржлива мрежа на градови, создавајќи 
јаки врски помеѓу 20 партнери од 7 
европски држави. Проектните партнери – 
локалните власти и НВО – ќе разменуваат 
добри практики и know-how со цел да се 
промовира збратимувањето на градовите и 
активното европско граѓанство. Проектните 
активности ќе се спроведуваат на локално и 
меѓународно ниво, вклучувајќи и голем број 
на службеници во локалните самоуправи и 
граѓани.

Цели на инТакТ
 ✓ Воспоставување на меѓурегионална 
мрежа на градови: создавање на 
одржливи врски помеѓу партнерите; 
размена на добри практики и know-how со 
цел да се поттикнат иновативните начини 
на децентрализирана соработка;

 ✓ поттикнување на збратимувањето 
помеѓу градовите: размена на технички 
know-how и искуства во збратимувањето; 
интензивирање на контактите помеѓу 
градовите партнери;

 ✓ поттикнување на активното европско 
граѓанство: размена на искуства; 
организирање на локални и меѓународни 
активности за подигнување на свеста.

 ✓ поттикнување на европските 
интеграции: приближување на старите 
и новите држави членки на ЕУ, како 
и држави кандидати, кон заеднички 
партнерства во духот на европските 
вредности.

активности
 ✓ Студиска посета во република 
Хрватска (2010): на тема 
децентрализирана соработка и 
активното граѓанство;

 ✓ локални активности во 
градовите партнери за промоција 
на збратимувањето и активното 
граѓанско учество;

 ✓ Меѓународна летна школа во 
Стразбур (2011) за млади од 
партнерските држави на тема 
европски интегритет и активно 
граѓанство;

 ✓ Состанок за развивање на 
политиките во брисел, за идните 
спогодби за соработка.

контакти на координаторот:
ALDA, Aline Schwoob

aline.schwoob@aldaintranet.org
tel. 0033 3 90 21 45 93, 0033 6 81 63 46 06

www.alda-europe.eu


