
Децентрализирана соработка помеѓу Регионот Долна Нор-
мандија (Франција) и Република Македонија започна во 2006 
година. Се работи за единствена соработка каде еден фран-
цуски регион соработува со држава, Македонија. Во срцето 
на проектот е локалната власт имајќи ги како институционал-
ни партнери регионалниот совет на Долна Нормандија и 
Министерство за локална самоуправа на Македонија. Оваа 
институционална соработка се состои од акциона програма 
спроведувана од страна на француски и македонски партне-
ри. Првичната програма е замислена за три години (2007-
2010 година), но таа продолжува и во наредните три години 
(2011-2013). Финансиски поддржан од страна на Министер-
ството за надворешни и европски работи на Франција.

Петтата година на соработката опфаќа продла-
бочување на работата во шесте оски предвиде-
ни со програмата на активности, но и отворање 
кон други теми како што се човековите права. 
Соработката исто така го поддржува процесот на 
регионален рамномерен развој во Македонија и 
европската интеграција во двете територии.
Петтата година на соработката ја поддржува и 
примената на мерките и политиките за промови-
рање на локалниот економски развој и поголе-
ма вклученост на малцинствата кои на тој начин 
придонесуваат кон остварување на целите на 
одржливиот развој. Збратимувањата на градови-
те се исто така зајакнати благодарение на при-
дружбата при вмрежувањето во работни групи 
од страна на организацијата Солидарни Хори-
зонти (Horizons Solidaires) во Долна Нормандија.

Оваа соработка е резултат на заед-
нички напори на Македонија и на 
Долна Нормандија да ги отворат 
нивните територии кон светот и да 
ги поттикнат нивното население во 
активно граѓанство на локално и 
Европско ниво преку реципроци-
тет и размена. Проектот има за цел 
да го да го придружува процесот 
за влез во Европска Унија и спро-
ведувањето на европското право. 
Програмата цели кон зајакнување 
на доброто локалното владеење 
во сите теми на соработката, кон 
развивање на капацитетите на 
локалното население, како и кон 
разменување на добри практики и 
искуства. Главните цели на проек-
тот е да се зајакнат капацитетите на 
локалните власти за спроведување 
на процесот на децентрализација, 
да го поттикнат учеството на граѓа-
ните и да помогнат во остварување 
на одржлив развој.Проектот има за цел да ги анимира двете територии, Долна 

Нормандија и Македонија, преку шесте теми на соработка-
та. Иако се работи за институционална соработка, актив-
ностите од проектот се групирани во 6 дела спроведувани 
од француско-македонски „тандем организации“. Целта е 
да вклучат сè поголем број граѓани и организации на по-
веќе нивоа: државни иституции, здруженија на граѓани, 
професионални комори, медиуми итн., за да се одговори 
на потребите на двете територии. Асоцијацијата на Аген-
ции за локална демократија (АЛДА) е генерален координа-
тор на сите активности.
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АКТИВНОСТИ И УЧЕСНИЦИ

ПРОГРАМА ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СОРАБОТКА МЕЃУ РЕГИОНОТ ДОЛНА НОРМАНДИЈА И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ПЕТТА ГОДИНА НА СОРАБОТКАТА – 
„ЦЕНТРАЛНА“ ГОДИНА
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шест оски на соработка
Дигитални технологии и медиуми 

Обука и употреба на нови технологии за подобро 
локално владеење 

● Регионален совет на Долна Нормандија - 
Долна Нормандија

● Метаморфозис - Македонија 
 
 

Млади, локално 
и европско граѓанство

Развој на локални младински политики  
● Европска куќа од Каен - Долна Нормандија

● Коалиција на младински организации СЕГА - 
Македонија 

Попис на културно наследство
Методологија за попис на културно наследство

● Национална асоцијација на градови со историја и 
уметност и градови со заштитени зони и сектори - 

Франција  
● Асоцијацијата на градови од Македонија со 

архитектонско наследство - Македонија

Културни политики
Зајакнување на капацитетите на локалните власти 

во областа на културата
● Регионален центар за култура, етнологија и техника 

(CRéCET)- Долна Нормандија
● Локомотива - Македонија

Туризам
Поддршка и промоција на туризмот 

● Центар за институционален развој (ЦИРа) - 
Македонија

Развој на земјоделството 
Зајакнување на мрежата на фармери за развој на 

одржливо земјоделство  
● Француски земјоделци за меѓународен развој (AFDI) 

- Долна Нормандија
● Федерација на фармери на Република Македонија - 

Македонија 


