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Програма за Меѓународна соработка
Со цел за промовирање на општина Демир Капија, привлекување на туристи и потенцијални инвеститори
општина Демир Капија ја предлага програмата:
Програмата за меѓународна соработка предвидува продолжување и зацврстување на веќе остварените
контакти со побратимени општини. Понатамошните контакти со општините ќе резултираат со заеднички настап
пред Програмите на Европската Унија од взаемен интерес за сите градови учеснички, воспоставување на
стопански и други бизнис врски меќу претпријатијата и стопанствениците, како и учество на меѓународни културни
и спортски настани. Соработката на меѓународен план се остварува не само преку збратимување со општините
како резултат на заемни општествено-економски и културни интереси , туку се остварува и преку меѓународните
контакти на Република Македонија и соодветно учество на општината во нив.
Програмата има за цел за Подршка на регионалниот развој преку инстуционализирана прекугранична
соработка.
Соработката помеѓу општините е многу важна за размена на искуства и развивање на деловните
соработки. Исто така таа ќе придонесе зближување и учење на различни култури и традиции како и развој на
полето на економијата
.

Општина Демир Капија остварува и развива соработка со неколку општини од соседните земји Република
Бугарија, Грција како и Словенија но се работи и на преговори за потпушување на меморандум за соработка со
цел за збратимување и со општини од земјите Репулика Србија, Турција, Унгарија и Италија.
Средства од донатори:

600.000 денари

Средства од буџет на Општина Демир Капија:

600.000 денари

Програма збратимување со Општини од ЕУ и регионот од програмата Европа за Граѓаните (Акција 1 Measure 1.1: Town Twinning Citizens Meetings)
Целта на оваа програма е вмрежување на општина Демир Капија во Европското семејство, се со цел
промовирање и развој на општината. Со одлука на совет ќе се одлучи со која општина ќе се збратимува.
Мерката 1.1 предвидува комплетно кофинансирање на проектот со што не е потребна контрибуција од општината.
Буџет за спроведување на програмата:

1.200.000,00 денари

Програмата ќе се реализира доколку се одобрат средства.
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