Норвешка
2019
У Нишу је обележено 50 година српско-норвешког друштва
одржавањем свечане академије у Официрском дому којој је
присуствовала делегација Норвешке коју су чинили

Гр〰‴〰 Н朊え〰 бор〰′朊〻〰 је у С〰※т‴〰※у јун〰 пр〾え〻е

боравила је службено у Норвешкој као део националне
делегације поводом обележавања 75 година од довођења
прве групе ратних заробљеника из Југославије на присилан
рад ради изградње путева и железнице у Норвешкој.
Пријатељство које је тада настало између заробљеника и
локалног становништва настављено је кроз сарадњу општина
и градова из Покрајине Норланд и Републике Србије и
њиховог братимљења. У норвешкој општини Салтдал, у месту
Ботн, гдје се налази највеће српско гробље у Северној

2005
Спроведен је Пројекат Млади људи – Нове идеје

–

финансиран од стране Норвешког министарства иностраних
послова, а остали партнери у пројекту били су: Програм
за развој Уједињених нација
запошљавања и социјалне

(UNDP), Министарство рада,
политике Владе РС, NAR

Consulting AS из Осла, Норвешка, Саобраћајни факултет
Универзитета у Београду и Град Ниш. Пројекат је имао
је за циљ да промовише учфаж
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SINTEF Technilogy and
међународни партнер.
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2004
Донацијом Владе Републике Норвешке основан је Регионални
центар за професионални развој запослених у образовању у
Нишу.

2002
Влада Краљевине Норвешке одобрила је донацију од 4,5
милиона марака за прву фазу санације нишког аеродрома.
Обновљена је сарадња са општином Салтдал Комуне
потписивањем Писма о намерама. Сарадња започета је била
започета 1986. године и прекинута услед ратова и
санкција.

2000
Влада Краљевине Норвешке је обезбедила 30 једнократних
стипендија за најбоље студенте Универзитета у Нишу.
2001. године 46 студената Универзитета у Нишу добило је
једнократне ступендије. 2004. Године Влада Краљевине
Норвешке доделила
56 једнократних стипендија.
Влада Краљевине Норвешке обезбедила је помоћ установи
Пчелица од 20.000 немачких марака којим је делимично
обновљен инвентар ове установе.
Влада Краљевине Норвешке уручила је помоћ граду у
вредности од 80.000 немачких марака. За овај износ
набављено је 156 контејнера од Блок сигнала и 1000 канти
за смеће од Грађевинара.

