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Международна 
мрежа от градове
Активно 
гражданство и 
побратимяване 
на градове
Проект, съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Програма „Европа за гражданите”

Република Македония
Община Аеродром
www.aerodrom.gov.mk
Община Боговине
www.komunabogovine.goc.mk
Община Чашка
www.caska.gov.mk
Община Делчево
www.delcevo.gov.mk
Община Велес
www.veles.gov.mk
Община Виница
www.vinica.org
ФРанЦия
АЛДА - Асоциация на агенциите за местна демокрация
www.alda-europe.eu
Плаща Виши-Оверн
www.paysvichyauvergne.com
РуМЪния
Община Браила
www.primariabraila.ro
Община Слобозия
www.sloboziail.ro
Община Вулкан
www.e-vulcan.ro
бЪлГаРия
Община Силистра
www.silistra.bg
ХЪРВаТия
Агенция за местна демокрация Сисак
www.lda-sisak.hr
Община Двор
www.dvor.hr
Община Хърватска Костайница
www.hrvatska-kostajnica.hr
Окръг Сисак-Мославина
www.smz.hr
иТалия
IPRES – Институт за икономищески и социални изследвания
www.ipres.it
Община Бриндизи
www.comune.brindisi.it
Община Монфалконе
www.comune.monfalcone.go.it
Община Нардо
www.comune.nardo.le.it
МалТа
Aсоциация на местните съвети
www.lca.org.mt
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Сближаване на градове
Побратимяването на градове днес означава 
много повече от традиционния обмен на 
студенти или хорове. Туинингът може да 
доведе до обмен на техническо ноу-хау и да 
бъде важно средство за местно икономическо 
развитие, както и за насърчаване на 
активно гражданство. По тази причина, 
проектът INTACT ще постави основите на 
устойчива междурегионална мрежа от 
градове, създавайки силни връзки между 20 
партньора от седем европейски страни.

Чрез тази мрежа, партньорите по проекта 
- местни органи и неправителствени 
организации - ще обменят добри практики и 
ноу-хау за насърчаване на побратимяването 
на градовете и активното европейско 
гражданство. Дейностите ще бъдат 
организирани на местно и международно 
равнище с участието на голям брой 
държавните служители и други граждани.

основните цели на INTACT
 ✓ да постави основите на на 
междурегионална мрежа от 
градове: създаване на устойчиви 
връзки между партньорите; обмен 
на добри практики и ноу-хау за 
насърчаване на иновативни начини за 
децентрализирано сътрудничество;

 ✓ да насърчи побратимяването на 
градове: обмен на техническо ноу-хау
и туининг опит и практики, засилване 
на контактите между градовете;

 ✓ да насърчи активното европейско 
гражданство: обмен на опит, 
организация на местни и 
международни дейности за 
повишаване на осведомеността;

 ✓ да насърчи европейската интеграция:
сближаване на стари и нови държави-
членки на ЕС, както и кандидат-членки 
в общо партньорство, в духа на 
европейските ценности.

дейности
 ✓ учебно посещение в Хърватска 
(2010 г.) посветено на 
децентрализираното сътрудничество 
и активното гражданство;

 ✓ Местни събития, във всяка 
община партньор за насърчаване 
на туининга н а градове и активно 
гражданство;

 ✓ Международна лятна школа в 
Страсбург (2011 г.) за младежиот 
страните-партньори посветена 
на европейската идентичност и 
активното гражданство;

 ✓ Среща в брюксел, за правене на 
политики на политика за бъдещи 
туининг споразумения.

За допълнителна информация:
ALDA, Aline Schwoob

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

www.alda-europe.eu


