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2013
Град Ниш учествовао је на Међународном сајму некретнина
EIRE 2013, који се одржао у Милану у Италији, у
организацији Агенције за страна улагања и промоцију
извоза Републике Србије уз подршку Kонзулата Републике
Србије у Милану. Град Ниш искористио је прилику да на
једном од водећих европских сајмова из области
инвестиција и некретнина представи своје инвестиционе
потенцијале.
У оквиру државног

програма

обележавања

јубилеја

Миланског едикта, на препуној Летњој позориници нишке
тврђаве изведена је опера “Трубадур” Ђузепеа Вердија.
Домаћин вечери, током које је оперу “Трубадур” извео
ансамбл Народног позоришта из Београда, са солистима и
под диригентском палицом Вахтанга Мачаваријанија, била
је Амбасада Италије у Србији која је и финансијски
помогла реализацију овог концерта.
У оквиру државног програма обележавања

јубилеја

Миланског едикта, на препуној Летњој позориници нишке
тврђаве изведена је опера “Трубадур” Ђузепеа Вердија.
Домаћин вечери, током које је оперу “Трубадур” извео
ансамбл Народног позоришта из Београда, са солистима и

капацитета града Ниша за амбијентални и екотуризам, који
Град Ниш реализује као део пројекта Јачање еколошког
туризма на територијама Скадра, Ниша, Краљева, Никшића и
Пећи, у оквиру SEENET Програма: Међународна мрежа за
сарадњу између Италије и Југоисточне Европе. Носилац
пројекта је Град Тренто, Регија Трентино, Италија, а
локални партнер на пројекту је Туристичка организација
Ниша. Студенти Грађевинско – архитектонског факултета
су, у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе,
припремили идејна решења и реплике вредних објеката,
кућа са овог простора, који ће бити искоришћени у
реализацији друге фазе пројекта – изградњи етно-села у
Сићеву.

2010
Градоначелник Ниша Милош Симоновић и Лука Лијети,
представник италијанске регије Трентино, потписали су
уговор о реализацији пројекта “Јачање капацитета града
Ниша за амбијентални и екотуризам”. Пројекат је одобрен
у оквиру SEENET програма: међународна мрежа сарадње
између Италије и jугоисточне Европе, као део Програма
“Јачање еколошког туризма на територијама Скадра, Ниша,
Никшића и Пећи”. Циљ пројекта је побољшање животних
услова становништва у руралном подручју и заштита
природног богатства, као и унапређење смештајних
капацитета, укључење града Ниша у мрежу амбијенталног и
еко туризма, сензибилизација локалног становништва,
промоција туризма и туристичког потенцијала у Нишу.
Комплетну пројектну документацију за изградњу 11
стамбених објеката и етно ресторана са информационом

Италије. Укупна вредност пројекта је 151.141€.
Министарство иностраних послова Републике Италије
финансира пројекат са 104.819€, а град Ниш са 46.322€.
Временски период реализације пројекта је 36 месеци.
Италијански културни центар из Београда и представник
Народног музеја града Милана учествовали су на
конференцији под називом Правци и мoдалитети међунарoдне
сарадње града Ниша у области културе. Конференција је
део пројекта “Израда програмске основе и промоција
Канцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области
науке, образовања и културе”. Први дан конференције
представљао је
финални корак пред установљење
Канцеларије града Ниша за међународну сарадњу у области
науке, образовања и културе. Његова сврха, је била да
се, након првих интерних консултација, чују мишљења и
сугестије важних партнера изван града – представника
Министарства културе и Министарства иностраних послова
Републике Србије, културних аташеа амбасада и културних
центара у Србији, представника донаторске заједнице и
домаћих експерата за област културне политике. Други дан
конференције би је посвећен презентацијама и размени
искуства на пољу истраживања, заштите, валоризације и
промоције културног наслеђа Константинових градова: Трир
(Немачка), Арл (Француска), Милано (Италија), Измит
(Турска), Карнунтум-Петрпнели (Аустрија), Јорк (Велика
Британија) и Ниш (Србија).

2009
Програм СИЛД (Settlements and Integrated Local
Development Programme – SILD) је наставак Програма
становања и трајне интеграције избеглица (СИРП). СИЛД

градовима пружањем подршке интегралном урбаном развоју,
с посебним нагласком на девастирана суседства, у складу
са задатком 11 Миленијумског циља развоја 7 везаним за
адекватно становање и унапређивање услова у сиромашним
деловима града, и кроз усклађивање са Ѐ
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Ниша и националним стратешким документима,усклађеним са
европским развојним документима. Оперативни програм биће
усмерен на реализацију политика развоја.
Градска стамбена агенција Ниш и УН Хабитат потписали су
споразум о сарадњи на пројекту – Иницијални кораци у
процесу релоцирања ромског насеља у Нишу –
који се
односи на разраду урбанистичког и архитектонског
пројекта новог насеља и припрему пројекта имплементације
самењ релокације.
У Нишу је одржана Национална конференција под називом
Организовани криминал – Досије Србија у организацији НВО
Протекта и Града Ниша. Национална конференција део је
Европске грађанске кампање против организованог
криминала. ФЛАРЕ мрежа, прва Европска мрежа за борбу
против организованог криминала направљена од стране
невладиних организација, којој се прикључила и НВО
Протекта, започела је међународну кампању за грађанску
борбу против организованог криминала 21 марта у
Наполију, Италија, на великом анти-мафија скупу, који се
организује 14-те године по реду, у знак сећања на жртве
организованог криминала. На овом скупу је узело учешће
преко 100.000 људи, а Србију су на скупу представљали
НВО ПРОТЕКТА Ниш и НВО Генератор Врање. У оквиру ове

борби против организованог криминала и искуствима из
Италије говорили су Michele Curto, председник FLARE
мреже, Antonio Maruccia, специјални комесар за
конфисковање имовине од организованог криминала у Влади
Италије, Stefano Fumarulo, представника Барија, Michele
Curto, представник Организације “Libera”.

2006
У сарадњи са италијанском невладином организацијом
UCODEP и Националном службом запошљавања, Регионалном
привредном комором и Агенцијом за развој округа Емполи
Валделса

у

Италији

а

у

оквиру

програма

SEENET

седам одабраних општина/градова: Општини Чачак, Граду
Крагујевцу, Општини Краљево, Граду Нишу, Општини
Панчево, Општини Стара Пазова и Општини Ваљево.
Марта 2005. Године потписан је Меморандум о разумевању
између УН Хабитата и Града Ниша за изградњу 78 нових
стамбених јединица за породице избеглица и социјално
угрожених лица као прва фаза реализације инвестиција од
1.019.200 евра, , који представњају донацију владе
Италије.Изградња станова у насељу Паси Пољана започета
је јуна 2006. Године. Градови и општине, учесници
програма, међу којима је и град Ниш,
преузели су
обавезу да обезбеде грађевинско земљиште и комуналну
инфраструктуру.
Новембра 2008. године уручени су

економисти, урбанисти и стручњаци за заштиту животне
средине са Универзитета у Нишу и из Завода за урбанизам
Града Ниша.
УН-ХАБИТАТ Програм људских насеља Уједињених нација
ЕРВЕТ, специјализована агенцији за развој из регије
Емилија Ромања у Италији, обезбедили су техничку помоћ
Граду Нишу у процесу израде Стратегије развоја. Децембра

исте године отворено је представништво у Београду. У
Нишу су урађена два микропројекта која су обухватала
дистрибуцију контејнера за одлагање смећа у граду Нишу и
уградњу пумпе за пречишћавање воде на Облачинском језеру
(Мерошина). Исте године започет је пројекат дистрибуције
средстава и грађевинског материјала за адаптацију
приватног смештаја расељених лица, избеглица и
социјалних случајева у Нишу, са укупно 100 интервенција.
Средства за овај пројекат су добијена од УНДП-а
(Развојни Програм Уједињених Нација), у оквиру програма
Хуманитарна помоћ општинама.

