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The conference is a joint venture of two European funded projects ‘Supporting Decentralization in Developing Countries’
and the ‘Partnership for Democratic Local Governance in Southeast Asia’ project (www.DELGOSEA.eu), both under the
umbrella of UCLG ASPAC, UCLG as well as Konrad-Adenauer-Stiftung.
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