Швајцарска
програма за
соработка со
Македонија

Заложбите на Швајцарија за
граѓаните на Македонија
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• Инфраструктура и животна средина

Демократско владеење
Демократското владеење и културата
на дијалог со граѓаните се од суштинска важност во градењето на социјално
инклузивната демократија. Швајцарија
ги поддржува централната и локалната
законодавна власт во практикувањето
на процесите на отчетни и инклузивни
политики. Исто така, поттикнуваме динамично граѓанско општество со учество на

Вработување и
економски развој

граѓаните во локалните и регионалните
процеси на одлучување.

Инклузивното вработување и одржливиот економски раст се од клучна важност во создавањето попросперитетно
општество во Македонија. Швајцарија им
помага на лицата што бараат работа да се
вработат и да се стекнат со потребните
вештини. Ги поддржуваме новооснованите, малите и средните претпријатија
во нивниот раст и развој, како и во отворањето нови работни места. Нашата
соработка со институциите придонесува
кон ефективно макроекономско и фискално управување.

Инфраструктура и животна
средина
За да се обезбеди долгорочна перспектива за развој на Република Македонија
потребно е да се заштити нејзиниот
природен капитал - водата, земјиштето,
биодиверзитетот. Швајцарија им помага
на заедниците да користат поодржливи
методи на производство. Ги поддржуваме централните и локалните власти во
вклучувањето на животната средина во
нивните планови за развој. Инвестираме
во секторот на снабдувањето со вода,
инфраструктурата за отпадни води и цврстиот отпад и ги поддржуваме комуналните претпријатија во обезбедувањето
подобри јавни услуги.

Начини на работа
Во спроведувањето на развојната програма, Швајцарија се раководи според
официјалните договори со македонските власти и бара кофинансирање секогаш кога тоа е можно. Организациите
на граѓанското општество се важни партнери за Швајцарија, бидејќи ги претставуваат потребите и желбите на луѓето.
Партнерставата со приватниот сектор се
негуваат како вектори за развој и иновации, особено во сферата на економскиот
развој.
Нашата поддршка, главно, се обезбедува
преку проекти што ги спроведуваат локални и меѓународни организации. При
планирањето и спроведувањето на програмата, особено внимание посветуваме
на трансверзалните теми како: родова еднаквост, добро владеење, социјална вклученост и чувствителност на конфликти.
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