
(Sustainable training activities on twinning)

ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Το έργο SUSTAIN συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες»



 Πρόγραμμα: Ευρώπη για τους πολίτες
 Δράση: 1 Ενεργοί πολίτες για την Ευρώπη
 Μέτρο: 2.2 Μέτρα Στήριξης
 Εταίροι: Ένωση Δήμων Κύπρου και Τοπική

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού
Χίου (ΤΕΔΚ ΧΙΟΥ)

 Διάρκεια: 12 μήνες (3/1/11 – 21/12/11)
 Προϋπολογισμός: 125.291,00 ευρώ



 Χρηματοδοτεί τη συνεργασία της
Ένωσης Δήμων Κύπρου με την ΤΕΔΚ
ΧΙΟΥ, με στόχο την ανάπτυξη
αδελφοποιήσεων των μελών των δύο
Ενώσεων με Δήμους από άλλες χώρες
της ΕΕ.

 Να προσφέρει καλύτερη πρόσβαση σε
ευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και
καλύτερα έργα για τους πολίτες των
δύο περιφερειακών νησιωτικών
περιοχών του Ευρωπαϊκού νότου.



 Διδυμοποίηση Κερύνειας – Χίου

 Μνημόνιο συνεργασίας ΤΕΔΚ Χίου – Ένωσης
Δήμων (2009)

 Έργο DECISIVE (εκπαίδευση εθελοντών και
των λειτουργών των Δήμων για θέματα
Αδελφοποιήσεων).



 ΤΕΔΚ Χίου: τεχνογνωσία στην εκτέλεση
έργων της ΕΕ και την υποστήριξη των
μελών της στη διαχείριση των δικών τους
έργων

 Ένωση Δήμων: πρόσβαση σε πληροφορίες
και Δήμους-εταίρους σε όλη την Ευρώπη

Το έργο SUSTAIN στοχεύει να συνδυάσει τα συγκριτικά αυτά
πλεονεκτήματα των δύο εταίρων, δημιουργώντας έτσι
επωφελείς συνέργειες για τα μέλη τους.



 2 ερευνητικές αποστολές από εμπειρογνώμονα
της ΤΕΔΚ Χίου στους Δήμους της Κύπρου (Μάιος
και Οκτώβριος ή Νοέμβριος 2011)

 Ένα εργαστήριο στην Κύπρο (11 συμμετέχοντες
από ΤΕΔΚ Χίου) στις 7 Ιουνίου

 Ένα εργαστήριο στην Χίο (11 συμμετέχοντες από
Κύπρο) στις 28 Ιουνίου

 Μια εκπαιδευτική επίσκεψη στις Βρυξέλλες (13
συμμετέχοντες από Χίο και 13 από Κύπρο) τον
Σεπτέμβριο 2011

 Παραγωγή ενός ολοκληρωμένου οδηγού που θα
περιέχει όλο το υλικό ενημέρωσης (οδηγοί,
ιστοσελίδες, βιβλιογραφία, βέλτιστες πρακτικές...)
για τις Αδελφοποιήσεις.



 Αύξηση της συνεργασίας των Δήμων της
Κύπρου και του Αιγαίου (Χίος, Σάμος,
Λέσβος) για την αποτελεσματικότερη
απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

 Βελτίωση των δομών διαχείρισης της
πληροφορίας και συμμετοχής σε
ευρωπαϊκά προγράμματα από τους
Δήμους.

 Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων για
αδελφοποιήσεις και άλλα έργα με Δήμους
από την υπόλοιπη Ευρώπη.



 Γραφείο Βρυξελλών της Ένωσης Δήμων 
Κύπρου
Φάνης Παντελογιάννης
Τηλ: 003222138110
fp@ucm.org.cy

 Ιστοσελίδα της Ένωσης Δήμων Κύπρου 
(www.ucm.org.cy)
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