Шведска
2019.
Делегација Шведске развојне агенције (Sida) предвођена
председавајућом борда директора Ивон Густафсон и
Амбасадор Краљевине Шведске Јан Лундин посетили су Ниш и
разговарали са Градоначелником Дарком Булатовићем и
представницима нишке Канцеларије за локални економски
развој о реализацији пројекта изградње постројења за
пречишћавање и прераду отпадних вода. Шведска је
подржала<㼄䀄㔄㘄〄㬄0ра㸄㌴ржала

пројжала ШвЀ

је

Републици Србији за 2016. и 2017. годину. Оба документа
садрже посебна поглавља посвећена отварању података.
Институционално, процесом отварања података руководи
Канцеларија за информационе технологије и електронску
управу, која одржава национални Портал отворених
података и представља први контакт за све институције
које желе да објављују податке. Свеобухватну подршку
процесу отварања података у Србији пружа Програм
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су приказане фотографије из Државног архива Шведске које
су јавности доступне захваљујући историчару Душану
Топаловићу који живи у Шведској. Амбасадор Шведске се у
Нишу срео и са представницима организације Млади
амбасадори са којима амбасада већ годинама успешно
сарађује. Свечаност обележавања првог века дипломатских
односа Србије и Шведске завршена је концертом и
извођењем српске и шведске музике у Градској кући.
Шведску музику извеле су пијанисткиња Милица Лундин,
иначе супруга амбасадора и виолинисткиња Жана Лекић, а
српску музику двоје нишких уметника Анђела Братић на
флаути и Стеван Спалевић на клавиру.
У Градској кући потписан је Меморандума о разумевању
између Министарства пољопривреде и заштите животне
средине РС и Града Ниша, који су потписали државни
секретар Стана Божовић и градоначелник Ниша Дарко
Булатовић уз присуство амбасадора Шведске Њ.Е. Јана
Лундина. Потписивање меморандума означило је почетак
припреме техничке документације за имплементацију
Пројекта сакупљања и прераде отпадних вода у Граду Нишу,
који финансира Влада Шведске кроз Шведску агенцију за
међународни развој и сарању – SIDA, а у оквиру програмa
„Подршка развоју инфраструктуре у области заштите
животне средине” (PEID). Пројекат подразумева припрему
техничке документације у складу са законодавством
Републике Србије која ће омогућити почетак радова на
изградњи инфраструктуре за сакупљање и прераду отпадних
вода у Нишу: изградњу нових колектора, санацију дела
постојећих, проширење колекторске мреже, изградњу

кроз Шведску агенцију за међународни развој и сарадњу

у области животне средине“ (EISP) у периоду 2014-2016.
PEID ће имати користи од рада на пројектима који су већ
процењени и где су информације већ прикупљене помоћу
овог програма финансираног од стране Шведске агенције за
међународни развој и сарадњу. Најбитнији резултат овог
програма подршке развоју инфраструктуре у области
заштите животне средине EISP, који је финансирала Влада
Краљевине Шведске са преко 4 мил ЕУР, је креирање
неопходне инфраструктуре како би се пројекти који су
спремни и зрели за финасирање из претприступних фондова
Европске Уније подржали бесповратним средствима. Програм
је реализовала Шведска агенција за међународни развој и
у сарадњи са Министарством заштите животне средине а
имплементациона агенција програма је IMG (International
Management Group). За Град Ниш урађена је Студија
изводљивости за Пројекат постројења за прикупљање и
пречишћавање отпадних вода у оквиру овог програма.

2015.
Дан шведског Ај Си Ти-ја и гејминга у Нишу – Свет се
мења, а нове технологије му дају те могућности – порука
је манифестације „Ај Си Ти-Дана шведског ИКТ-а и
гејминга” који је одржан у Нишу у организацији Амбасаде
Шведске и УГ Млади амбасадори, организације NiCat, Дели
Центра и Шведско-српског пословног савета, а уз помоћ
нишког
ИКТкластера.
Информационо-комуникационе
технологије су занимање будућности, поручено је на
конференцији “АЈ СИ ТИ”. Предавачи из Србије и Шведске
представили су најновије трендове из области ИКТ као
индустрије будућности. Представници амбасаде Шведске
кажу да је Ниш одабран јер су на примеру своје земље
видели да је важан развој и оних градова који нису
највећи у земљи, а будући да се у последњих неколико
година Ниш издвојио у развоју ИКТ сектора верује се да
може постати лидер у овој области у региону.

2012. – 2014.
ПРОГРАМ: Подршка локалним самоуправама у Србији у
процесу европских интеграција ПРОЈЕКАТ: Развој локалне
енергетике и енергетске ефикасности
ПРОЈЕКАТ: Развој
ефикасности

локалне

енергетике

и

енергетске

Носилац пројекта: Град Векше (Växjö), Краљевина Шведска
Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин
Сврха и циљ Програма “Подршка локалним самоуправама у
Србији у процесу европских интеграција” је јачање
капацитета локалне самоуправе у Србији, које требају да
одговоре захтевима у процесу придруживања ЕУ.
Програм обухвата следеће компоненте:
∙ Приступање Србије ЕУ и утицај приступања на
локални ниво власти
∙ Заштита животне средине
∙ Родна равноправност на локалном нивоу
∙ Регулаторни оквир локалне самоуправе за
повољније пословно окружење
∙ Јачање капацитета СКГО
У склопу компоненте за заштиту животне средине, Шведске
локалне самоуправе заједно са српским општинама спроводе
краткорочне пројекте и размене знања и техника.

биомасе.
Задатак пројекта је да се омогући полазна основа за
повећану употребу пољопривредног и шумског отпада, као и
биоразградивог дела комуналног отпада у енергетске
сврхе. Крајњи циљ је да се смањи коришћење мазута,

Писмо о намерама са градом Векшо.

2003.

