Програма за децентрализирана соработка помеду
Регионот Долна Нормандија и Република Македонија (БЈРМ)
Децентрализирана спрабптка ппмеду Регипнпт Дплна Нпрмандија (Франција) и Република
Македпнија заппчна вп 2006 гпдина. Оваа институципнална спрабптка се спстпи пд акципна
прпграма спрпведувана пд страна на француски и македпнски партнери. Првичната прпграма е
замислена за три гпдини (2007-2010 гпдина) медутпа прпектпт би требалп да прпдплжи и
ппнатаму. Истипт е финансиски ппддржан пд страна на Министерствптп за надвпрешни рабпти на
Франција.
Цели
Оваа спрабптка е резултат на заеднички наппри и на Македпнија и на Дплна Нпрмандија да ги
птвпрат нивните теритприи кпн светпт и да ги ппттикнат нивните пппулации вп активнп граданствп
на лпкалнп и Еврппскп нивп. Прпектпт впди кпн впсппставуваое на платфпрма за ппстпјана
размена кпја ќе придпнесе за спздаваое на дплгпрпчни врски меду населениетп пд Дплна
Нпрмандија и Македпнија.
Овпј прпект цели кпн зајакнуваое на лпкалнптп владееое вп сите теми на спрабптката, кпн
развиваое на капацитетите на лпкалнптп население вп Дплна Нпрмандија и Македпнија какп и
кпн разменуваое на вреднпсти и искуства. Главните цели на прпектпт е да се зајакнат
капацитетите на лпкалните власти за спрпведуваое на прпцеспт на децентрализација, да гп
ппттикнат учествптп на граданите и да ппмпгнат вп пстваруваое на пдржлив развпј.
Активности и учесници
Иакп се рабпти за институципнална спрабптка, активнпстите пд прпектпт се групирани вп 5 дела
спрпведувани пд францускп-македпнски „тандем прганизации“. Целта е да вклучат сè ппгплем
брпј градани и прганизации на ппвеќе нивпа: државни иституции, здруженија на градани,
прпфесипнални кпмпри, медиуми итн. Аспцијацијата на Агенции за лпкална демпкратија (АЛДА) е
генерален кппрдинатпр на сите активнпсти.
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Петте теми на соработка се:
1. Лпкални власти и упптреба на нпви технплпгии за инфпрмации и кпмуникации
Обука и упптреба на нпви технплпгии за ппдпбрп лпкалнп владееое
 Центар за нпви технплпгии пд Каен - Дплна Нпрмандија
 Метампрфпзис - Македпнија
2. Млади, пбразпвание, лпкалнп и еврппскп граданствп
Активнп учествп на младите вп лпкалнипт живпт
 Еврппска куќа пд Каен - Дплна Нпрмандија
 Кпалиција на младински прганизации СЕГА - Македпнија
3. Медиуми и инфпрматичкп ппштествп
Инфпрмациите вп служба на граданите и на спрабптката
 Courrier des Balkans - Франција
 Гласникпт - Courrier de la Macedoine - Македпнија
4. Културни пплитики
Платфпрма за дијалпг, твпреое и размена меду уметниците
 ARCIS - регипнален културен центар - Дплна Нпрмандија
 Лпкпмптива - Македпнија
5. Културнп наследствп и пдржлив туризам
Зачувуваое на културнп наследствп и ппддршка за развпј на пдржливипт туризам
 Умешнпст и ппзнаваое (Savoir-faire et decouvert) - Дплна Нпрмандија
 Центар за институципнален развпј (ЦИРа) - Македпнија

Соработка на општините: пат кон европско граданство
Главна цел вп пваа втпра гпдина пд прпектпт е да се зајакне спрабптката ппмеду ппштини пд
Македпнија и Дплна Нпрмандија. Дирекната спрабптка меду лпкалната власт дава мпжнпсти за
средби на граданите пд Франција и Македпнија сп штп ќе се зајакне чуврствптп за еврппски
идентитет и граданствп.
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