Немачка
2019.
Град Ниш прихватио је успостављањe сарадње са Фондом за
образовање Рома на остваривању мера и активности које се
односе на унапређење положаја Рома у оквиру пројеката
„Поспешивање запошљивости младих Рома“, фаза II, који се
реализује уз подршку програма Немачке финансијске

Град Ниш прихватио је учешће и суфинансирање пројекта
„Подршка социо-економској стабилности у региону западног
Балкана 2019-2020“, који у оквиру Програма „Подршка
социо-економској стабилности у региону западног Балкана

Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Енергетска
ефикасност у јавним зградама – DKTI EE“, који спроводи
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

у друштво.

2017.
Настављена

је

успешна

сарадња

Града

Ниша

немачке

невладине организације Хелп потписивањем уговора за за
реализацију
пројекта
„Подршка
социо-економској
стабилности у региону“. Вредност пројекта је 120 000
евра, а Град учествује са 48 000 евра. Пројекат ће
омогућити да 50 микро и малих предузећа у настајању
добије бесповратну помоћ у опреми. Пројектом ће бити
обухваћене незапослене жене, осуђеници, особе са
инвалидитетом и социјално угрожене Нишлије. Они ће

појединачно за реализацију својих идеја а⸵㌰⁔挱ㄲ㔨ㄶ䜾‱†⠀㈀〱〮㔳〵〠呦

запошљавају.Такође потписивањем Меморандума биће
омогућен и развој социјалног предузетништва, остваривање
права на рад и запошљавање, интеграција избеглих и
расељених лица, повратника по основу споразума о
реадмисији, ромског становништва и других социјално
угрожених група.

2015.
Представљен је пројекат „Смањење сиромаштва и унапређење
могућности запошљавања маргинализованих и угрожених
група становништва у Србији“. Овај пројекат хуманитарна
организација Хелп реализује од маја 2013. године до
краја децембра 2016. године уз донаторску подршку
Немачке Владе и Града Ниша. Учешће Града Ниша је у
износу од 125.567 евра. Реализацијом дела пројекта који
се односи на 2015. годину, пружа се шанса незапосленом
становништву Града Ниша да конкурише за грант у опреми
вредности 1.200,00 или 2.400,00 евра са којом ће
започети мали бизнис и на тај начин обезбедити себи
посао, а породици редован извор прихода. Ово је пети
пројектни циклус који реализује град Ниш заједно са
организацијом ХЕЛП и укупан број корисника грантова у
опреми у Нишу је у овом моменту 353.

2014.
Потписан је уговор о сарадњи између Града Ниша,
организације Хелп и КПЗ-а Ниш о сарадњи на компоненти
пројекта Смањење сиромаштва и унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и угрожених група
становништва у Србији. Део овог пројекта је усмерен на
стварање могућности за запошљавање маргинализоване групе
осуђеника који казну служе у Казнено поправном заводу у
Нишу. Хелп ће подржати 10 осуђеника са територије Ниша,
након периода извршења казне, са циљем ресоцијализације

кроз помоћ у започињању пословне делатности. Поред
појединачних донација, биће опремљене кројачка и
занатска радионица КПЗ-а Ниш. Општи циљ пројекта је
укључивање маргинализованих и социјално угрожених група
становништва у друштвени и економски живот земље и
смањење сиромаштва међу циљним групама.
Потписани су уговори о донацији са корисницима програма
подршке смањењу сиромаштва и запошљавању немачке
организације Хелп. У петом пројекту немачке организације
Хелп у Нишу „Смањење сиромаштва и унапређење могућности
запошљавања маргинализованих и угрожених група
становништва у Србији” одобрена је 21 појединачна
донација и оснивање три кооперативе, односно удружења за

немачка Организација за међународну сарадњу ГИЗ.
Захваљујући Види Вучковић, председници Централног савета
Срба из Хесена, те донацијама наших људи из дијаспоре,
Град Ниш је у периоду трајања Сајма књига у Франкфурту
добио прилику да се презентује на штанду српских
књижевника.
Немачка хуманитарна организација „Хелп“ и Град Ниш
потписали су Уговор о сарадњи на пројекту „Смањење
сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованиих и угрожених група становништва у
Србији“ који се реализује уз донаторску подршку Владе
Немачке и циљних градова и општина Пирот, Ниш и

2012.
Управа за пољопривреду и рурални развој Града Ниша
аплицирала је пројектом “Израда стратегије регионалног
рурланог развоја” код InWent-а и SWG-а, на основу чега
је успостављена дугорочна сарадња. Савезно министарство
за економску сарадњу и развој Немачке је преко своје
агенције InWent организовало два тренинга у Немачкој у
којима је извршен трансфер знања у области руралног
развоја. Управа за пољопривреду и развој села је имала
прилике да заједно са представницима Албаније, Бугарске,

часова рада за добробит локалне заједнице.
Градоначелник Ниша Проф др. Зоран Перишић разговарао је
са представницима трговинског ланца “ЛИДЛ”. Овај немачки
ланац супермаркета купио је плац преко пута Бриколажа у

финансира Немачка Техничка Сарадња ГТЗ у сарадњи са

и

пројекта који се спроводи на територији Града Ниша
износи 320 хиљада евра, од чега је финансијско учешће
Града 130 хиљада евра.

2010.
НВО ENECA потписала je 49 уговора о донацији опреме са
избеглим и интерно расељеним лицима, у оквиру програма
»Подршка избеглим и интерно расељеним лицима у
Србији«.НВО ENECA у Нишу спроводи доходовну компоненту
овог програма, чији је примарни циљ да се у периоду од
маја 2010., када је потписан уговор о сарадњи, до марта
2011. године пружи финансијска и техничка подршка
избеглим и интерно расељеним лицима укључујући и један
број социјално угрожених локалних становника, у њиховом
економском
осамостаљивању
у
процесу
интеграције.Потписници уговора о донацији су се јуна и
јула пријавили са својим пословним идејама и на тај
начин конкурисали за остваривање могућности да добију
право на коришћење опреме/материјала просечне вредности
до 1.500,00 евра, уз лимитирана власничка права у
периоду од две године. Потписници уговора о донацији,
биће у обавези да похађају обуку неопходну за одабране
делатности као и да обаве друштвено користан рад, који
ће бити организован у сарадњи са Градом.Програм
Међународне организације за миграције (МОМ) финансира
Европска унија преко Делегације Европске уније у
Републици Србији, а циљ му је да, у складу са

биће подржано још 45 клијената који ће добити опрему
просечне вредности 180 хиљада динара, пословне и стручне
обуке и саветовање. Укупна вредност овог пројекта који
финансира ДИН “Филип Морис” износи 9.6 милиона динара.

Немачка влада у износу од 450.000,00 EUR
Градови и општине укључене у пројекат у износу од
373.000,00 EUR,
од чега је учешће Града Ниша
130.000 EUR.
Регионални представник ХЕЛП-а за југоисточну Европу Тимо
Штегелман и градоначелник Ниша Милош Симоновић уручили
су дигитални рендген са софтвером Одељењу за болести
зуба и ендодонцију Клинике за стоматологију Ниш, који је
набављен у оквиру пројекта »Подршка локалном одрживом
развоју у јужној Србији« за потребе ове клинике, у
вредности од 662.000,00 РСД.
Центар за међународну миграцију и развој (ЦИМ)
обезбеђује људске ресурсе у оквиру развојне сарадње са
Немачком. ЦИМ регрутује експерте из Немачке и земаља
Европске уније а из средстава Савезног министарства за

привредну сарадњу и развој суфинансира њихов ангажман за
који
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извршни директор Изложбе о Константину 2007. године,
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

одрживог развоја тј. социјално-економске подршке
угроженим
категоријама
становништва,
младима,
незапосленима, самохраним родитељима и особама са
инвалидитетом. Један од основних циљева сарадње је
креирање нових радних места кроз развој старт-уп бизниса
и предузетништва. Кроз развој старт-уп бизниса и
предузетништва бит
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2004.
Донацијом

Владе

СР

Немачке

изграђене

су

стамбене

јединица за 40 избегличких породица
из БиХ и
Хрватске а
имплементациони партнер
у пројекту је
Савезна установа за техничку помоћ

– THW.

2002.
Немачка влада је дотирала средства за адаптацију Одељења
за инвазивну дијагностику на Клиници за кардиоваскуларне
болести нишког Клиничког центра, као и апарате којима
је
опремљена
најсавременија
лабораторија
за
катетеризацију срца и ангтиографију.

2001.
Град Ниш је потписао Протокол о сарадњи са немачком
владином организацијом GTZ на пројектима: Модернизација
комуналних услуга, енергетска ефикасност, израда
стратегије управљања комуналним отпадом, обједињена
наплата.2000 и 2004⥃.

добио битумен за асфалтирање градских улица у вредности
од 100.000 немачких марака.

