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Уз велику подршку данског Министарства спољних послова и
данског Министарства за културу, Амбасада Краљевине
Данске организовала је изложбу и предавање о савременој
данској архитектури, у сарадњи са Градом Нишом и
Грађевинско-архитектонским факултетом Универзитета у
Нишу. Аутори изложбе су данско Министарство спољних

пројекат спровео у сарадњи и уз подршку невладине

одабраних врста воћа и бобица.
Грант шеме за улагања у примарну производњу и
прераду. Компонента грант шеме фокусираће се на
улагања у нове производне методе и унапређење
квалитета и конкуренције.
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Пројекат ,,Екстерно и интерно умрежавање МСП-а” је
подршка унапређењу конкурентности малих и средњих
предузећа на националном и извозним тржиштима. Ова

подршка огледаће се у побољшању локалног пословног
окружења, кроз директно учешће представника приватног
сектора и малих и средњих предузећа у стварању развојних
политика локалног економског развоја, као и кроз
стварање услова за за嬄0 ‷〰⸷㐰⁔搰ㄳ⸵〰⁔映䕔ੂ吠〮〱㌮㔰〠呤〱 䘲‷㡂爳〰‾䕔ੱ‰⸰〰

тима из Данске, у току четири дана, радили су на
едукацији менаџмента градске управе и ЈКП-а о значају
кол центра у комуникативној организацији Града као и на
едукацији оператера који ће радити у градском и кол
центрима ЈКП-а.
Агенција за локалну демократију за централну и јужну
Србију (ЛДА) и Канцеларија града Орхуса у Нишу
представила је током јуна и јула месеца, у Европском
кутку серију данских филмова. Избор данских
документараца, драма и комедија пружили су публици
могућност да на прави начин схвате карактер данског
друштва, културе и менталитета уопште. Филмови су
посебно били интересантни за младе људе из Ниша јер
говоре о условима живота младих људи у Данској и
представљају проблеме данске омладине.
У организацији побратимљених градова, Архуса и Ниша, у

објекте, да промовише општу слику Града и одређених
конкретних потеза, иницијатива и активности, као и
константно праћење инвестиција, анализа података и
њихово коришћење у сврхе предузимања будућих потеза и
иницијатива у домену планирања и изградње. То значи да
ће инвеститори на једном месту, на бржи и једноставнији
начин добијати информације и решавати своје
захтеве.Одсек за капиталне инвестиције ће олакшати
комуникацију између локалне самоуправе и инвеститора,
стандардизазијом процедура, унапређењем метода рада и
побољшањем кодекса рада запослених што је и основни циљ
реализације овог пројекта.Опремањем простора и
ангажовањем десеторо едукованих и компетентних лица за
рад Одсека стварају се повољни услови за пружање услуга
према крајњим корисницима. Куповину опреме финансијски
је подржао ЛЕДИБ програм куповином рачунарске опреме.
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