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Програмата се осъществява през целия програмен период от 2014 до 2020
година, като всяка година има по две покани за набиране на проектни
предложения.



Основната цел на програмата е насочена към насърчаване на
демократичното и гражданското участие на гражданите на ниво ЕС, чрез
подобряване разбирането на гражданите за процеса по създаване на
политиките на Съюза и чрез осигуряване на условия за обществена и междукултурна ангажираност и доброволческа дейност на ниво ЕС.

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ – ПОБРАТИМЯВАНЕ НА
ГРАДОВЕ
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAM – TOWN TWINNING



Целта на проекта е да насърчи демократичното и гражданско участие на хората
чрез подобряване на разбирането им за процеса на разработване на политиките
на Съюза и осигуряване на социална ангажираност към проблемите на
населените места и техните граждани.



Да насърчи хората да участват активно в идентифицирането на въпроси от
местно, национално и международно значение, да обсъждат и проучват
възможни средства, както и съществуващи механизми за развитие на населените
места.



Създаване на сътрудничество и планиране на съвместни действия за
преодоляване на проблеми, чрез споделянето на добри практики и механизми,
както и обсъждането им с гражданското общество.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
MAIN OBJECTIVES OF THE PROJECT

Проектът се организира и осъществява от:

Община Нови Град, Босна и Херцеговина;
Община Своге, Република България

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА
PROJECT PARTNERS



Времетраене:



Проектът се осъществява в периода:



05 август 2019 година до 08 август 2019 година в град Своге



Събития:



Предвидени са две мероприятия под формата на уъркшоп

-

Първото е насочено към запознаване на участниците с особеностите и текущата социална
система, мерките с които се работи за преодоляване на безработицата, икономическата
криза и последствията от нея, методи за насърчаване на предприемачество, възможности за
сътрудничество и осъществяване на общи проекти;

-

Второто събитие е насочено към експерти от двете общини за обсъждане на постигнатите
резултати и дебати, както и планиране на различни инициативи и/или проекти за
сътрудничество между нас. Събитието ще приключи с подписване на Споразумения за
сътрудничество между община Нови Град и Своге в сферата на:

СЪБИТИЯ
PROJECT EVENTS



- Култура/ творчество, библиотечна работа, участие в масови
празнични мероприятия, младежка политика, спорт;



- Образование;



- Жилищно-комунална сфера;



- Социална защита на населението;



- Икономика и инвестиционна дейност, в т.ч. развитие на
туризма;



- Размяна на делегации от служители на администрациите.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

