Трогодишњи пројекат децентрализоване сарадње између града
Арла, Савета департмана Жиронде и Града Ниша који подржава

енергетске транзиције до 2050. године“ за пилот градове,
као амбициозних и ефикасних алата за покретање процеса
декарбонизације и одрживости и започињање њиховог
спровођења; развој процеса иновативног ангажовања за
развој мапа пута у пилот градовима и наставак подстицања
ангажовања већег броја заинтересованих страна и грађана;
промовисање мапа пута међу градовима ЕУ-а као новог,
ефикасног и колаборативног приступа управљања како би
градови постали погоднији за живот; обучавање јавних
службеника за развијање улоге лидера у транзицији и

француским партнерима била је разматрање низа пројеката у тока
попут општине Монсегира и њеног колежа „Елеонор де Прованс“ са
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Посетом представника Великог Дакса Нишкој Бањи у периоду
12-15. јун 2018. године настављена је сарадње између ове две
локалне заједнице на тему развоја туристичке и бањске понуде
Нишке Бање. У оквиру француске делегације је био стручњак за
развој бањских локалитета са конкретним и финансијским
изводљивим предлозима за побољшање слике и перцепције Нишке
Бање.

Пројекaт трогодишње сарадње градова Ниш и Арл и департмана
Жиронде подржан средствима француског Министарства за Европу и
спољне послове настављен је организовањем 2 радионице
арлежанских стручњака, у периодима 4-8. јун и 24-28. септембар
2018. године, са службеницима и запосленима из Секретаријата
за културу Града Ниш, Туристичке организације Ниш и Народном

током 2015. и 2016. године на трансферу знања и добре праксе у
развијању органске производње вишања у циљу извоза истих за

Мерињак-Бодезер, односно Француза у Логору Црвени Крст која ће
резултирати у заједничког изложби и двојезичној публикацији.
Наставак те сарадње је укључио рад са школском децом у Жиронди
(колеж „Алфред Моген“ из Градињана) и Нишу (ОШ „Иво Андрић“)
на развијању сећања на страдања у поменутим логорима. Резултат
тог рада јесте заједничка изложба тих школа која је била
представљена у Бордоу у априлу 2017. године, а у Нишу је
одржана 15. новембра у Официрском дому.
Следећа фаза овог пројекта биће писање дела „Француски
пољубац“ аутора Небојше Озимића и његова адаптација у
двојезични позоришни комад, од стране нишког глумца и редитеља
Алект‰⸵㜶⁔挠嬨ⴲ㔸⠀ ㄵ㘜оген㈸⡔挠㠱а⤠㈠ⴲ㔸⠨ ⤠⠵㘜оге⠀ ㄵ㘜оге䌀 ㄵ㘜огеект㑃чи.⤠呪

ㄵ

2014.
У организацији Амбасаде Француске у Србији и Управе за
пољопривреду и развој села Града Ниша одржан је семинар
„Политика руралног развоја: средство економског развоја
у служби локалних заједница”. Представници јединица
локалних самоуправа и институција подршке руралном

области презентације историјске и културне баштине у
контексту локалног економског развоја. Ова сарадња,
иницирана од стране француске амбасаде у Београду,
добила је финансијску подршку од стране француског
Министарства за иностране и европске послове у области
јачања капацитета управљања културно-историјском
баштином. Посета делегације из Арла је наставак
децентрализоване сарадње успостављене са Градом Нишом и
Градском општином Медијана на тему валоризације и
управљања културно-историјским наслеђем. Током разговора
било је речи о реализацији друге фазе сарадње два града
која између осталог обухвата заједничко састављање плана
управљања за Тврђаву и пешачку улицу који би био
званично представљен крајем 2013 или током 2014. године.
Такоће сарадња се односи и на представљање француског
локалног административног апарата за управљање
градитељским наслеђем као и организовање сусрета
студената Школе архитектуре из Стразбура са студентима
ГАФ Ниш и семинар са Школом архитектуре Стразбур и избор
локација за примену методе архитектура-археологија
дефинисану од стране професора и студената Грађевинскоархитектонског факултета у Нишу.

2010.
Aприл:
На предлог амбасадора Француске у Србији Жан
Франсоа Терала у Нишу борави делегација удружења
”Удружени градови Француске” (Cités Unies France)
коју предводи њен председник Шарл Жослен.
“Удружени градови Француске ” су организација која

области. Представнике ове организације у Градској
кући примили су градоначелник Милош Симоновић,
председник Градске општине Медијана Драгослав
Ћирковић и почасни конзул Француске у Нишу Саша
Миљковић. Градоначелник Симоновић оценио је да је
сарадња Града Ниша и републике Француске веома
блиска и интензивна у свим областима, од културе и
образовања до привредних активности. Председник
Удружених градова Француске Шарл Жослен истакао је
да
ова
асоцијација
спроводи
такозвану
“децентрализовану сарадњу”, односно међународну

Фебруар:
Представници

Француских

културних

центара

из

Србији Жан Франсоа Терал уручио је званичну одлуку
Владе Републике Француске и Министарства спољних
послова Србије о именовању Саше Миљковића за
почасног конзула Француске у Нишу. Њ.Е. Жан
Франсоа Терал изразио је велико задовољство што ће
Француска убудуће имати и званичног представника у

интеракцији између култура. Један од најважнијих
циљева чланова јесте да се локално наслеђе учини
једним од главних потенцијала за економски,
друштвени и културни развој градова и територија у
духу Повеље AVEC мреже, која обавезује чланове да
поштују европске стандарде у управљању културном и
историјском баштином који подразумевају, између
осталог, заштиту културних добара од комерцијалне
злоупотребе.Градоначелник Ниша Милош Симоновић
заједно са председником ГО Медијана Драгославом
Ћирковићем учествовао је по позиву на годишњем
заседању Административног савета AVEC-а одржаног
30.10.2009. г. у Сантарему, Португал, где је у
присутву чланова асоцијације одржао презентацију о
Нишу и његовом културно-историјском наслеђу.
Јун:

.Градоначелник

Ђелић и председник компаније Сажем, Патрик
Севиан.
Интернационална компанија Сажем има
годишњи промет од 1,6 милијарди евра и упошљава
6.500 радника. Иако је тренутно предвиђено да се у
Нишу, у погону Сажема, упосли 200 радника, Патрик
Севиан изразио је наду да би у наредном периоду у
новоотвореној производњи могло да се запосли око
600. Очекује се да ће први производни процес бити
започет у наредних неколико месеци.

2008.
Новембар:
Захваљујући амбасадору Француске Жан Франсоа
Тералу,
Град Ниш први пут био је домаћин
амбасадорима земаља чланица Европске Уније, којом
је у том тренутку председавала Француска. 22
амбасадора земаља ЕУ у Србији и шеф Делегације
Европске комисије Жозеп Љоверас први пут су у
Нишу, у Градској кући, одржали свој редовни
састанак.

2004.
Мај:
Одржан састанак између градоначeлника Ниша и
градоначелника Тура.

2003.
Април:
Отворен је Француски културни центар у Нишу .

2001.
Октобар:
Град Ниш добио је на коришћење десет аутобуса
париске компаније за градски превоз РАТП. На
пријему за амбасадора Габријела Келера, најављен
је долазак у Ниш лектора за француски језик,
госпођице Северин Блезе, која ће шест месеци
радити са професорима француског језика у нишким
школама. Ова сарадња ће се даље наставити у виду
семинара за професоре француског језика
југоисточне Србије и концерта џез музике, које ће
организовати београдски Француски културни центар.
Септембар:
Делегација Националне скупштине Републике
Француске посетила је Ниш и имала састанак са са
представницма града Ниша.
Електродистрибуција у Нишу добила од француске

Јануар:
Делегација из Француске на челу са Yves Dange,
замеником градоначелника града Shinon и Suzanne
Rousselot, председником Генералног савета
покрајине Горња Рајна посетили су Ниш и приликом
ове посете наговештена је чвршћа сарадња градова
Француске и Србије. Идеја Француске владе је
партнерство на једнаким основама и директни
контакти градова у циљу што чвршће међусобне
сарадње и реализовења одређених пројеката.

