partenerii INTACT

Republica Macedonia
Primăria Aerodrom
www.aerodrom.gov.mk
Primăria Bogovinje
www.komunabogovine.goc.mk
Primăria Chashka
www.caska.gov.mk
Primăria Delchevo
www.delcevo.gov.mk
Primăria Veles
www.veles.gov.mk
Primăria Vinica
www.vinica.org
FRANŢA
ALDA - Asociaţia Agenţiilor pentru Democraţie Locală
www.alda-europe.eu
Regiunea Vichy-Auvergne
www.paysvichyauvergne.com
ROMÂNIA
Primăria Braila
www.primariabraila.ro
Primăria Slobozia
www.sloboziail.ro
Primăria Vulcan
www.e-vulcan.ro
BULGARIA
Primăria Silistra
www.silistra.bg
CROAŢIA
Agenţia pentru Democraţie Locală Sisak
www.lda-sisak.hr
Primăria Dvor
www.dvor.hr
Primăria Hrvatska Kostajnica
www.hrvatska-kostajnica.hr
Judeţul Sisak-Moslavina
www.smz.hr
ITALIA
IPRES - Institutul Apulia Cercetări Economice Sociale
www.ipres.it
Primăria Brindisi
www.comune.brindisi.it
Primăria Monfalcone
www.comune.monfalcone.go.it
Primăria Nardò
www.comune.nardo.le.it
MALTA
Asociaţia Consililor Locale
www.lca.org.mt
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Reţeaua
internaţională a
oraşelor
Cetăţenie activă
şi înfrăţire
INTACT este co-finanţat de Uniunea Europeană în cadrul
programului „Europa pentru cetăţeni”

Înfrăţirea oraşelor

Obiective principale INTACT

Activităţi

Înfrăţirea oraşelor, continua astăzi dincolo
de schimburile tradiţionale de studenţi sau
coruri. Înfrăţirea, de asemenea, poate duce la
un schimb de know-how tehnic şi poate fi un
avantaj real pentru dezvoltarea economică
locală, la fel ca şi pentru promovarea
cetăţeniei active.

✓✓Înfiinţarea unei reţele interregionale

✓✓Vizita de studiu în Croaţia (2010)

Din acest motiv, proiectul INTACT va
stabili o reţea interregională durabila a
oraşelor, creând legături puternice între
20 de parteneri din şapte ţări europene.
Prin această reţea, partenerii de proiect
– autorităţile locale şi ONG-uri – vor face
schimb de bune practici şi know-how-ul
pentru a promova înfrăţirea între oraşe şi
cetăţenia europeană activă. Activităţile vor
fi organizate la nivel local şi internaţional,
implicând un număr mare de funcţionari
publici şi alte categorii de cetăţeni.

de oraşe: crearea de legături durabile
între parteneri; schimbul de bune practici
şi know-how pentru a încuraja modalităţi
inovatoare de cooperare descentralizată;

✓✓Promovarea înfrăţirii între oraşe:

schimbul de know-how tehnic şi experienţe
de înfrăţire; intensificarea contactelor
între oraşe;

✓✓Promovarea cetăţeniei europene active:
schimb de experienţă, organizarea de
activităţi locale şi internaţionale;

✓✓Promovarea integrării europene: să

privind cooperarea descentralizată şi
cetăţenia activă;

✓✓Evenimente locale, în fiecare oraş

partener promovând înfrăţirea între
oraşe cetăţenia activă;

✓✓Şcoala Internaţională de vară de la

Strasbourg (2011) pentru tinerii din
ţările partenere bazată pe identitatea
europeană şi cetăţenia activă;

✓✓Întâlnirile politice la Bruxelles, privind
viitoarele acorduri de înfrăţire.

reunească vechile şi noile state membre
ale UE, precum şi ţările candidate într-un
parteneriat comun, în spiritul valorilor
europene.

Coordonator:
ALDA, Aline Schwoob
aline.schwoob@aldaintranet.org
tel. 0033 3 90 21 45 93, 0033 6 81 63 46 06
www.alda-europe.eu

