Финска
2017.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић и амбасадор Финске у Србији
Перти Иконен засадили су данас у парку испред Градске баште у
Тврђави пет нових стабала брезе у знак поштовања према вредном
јубилеју Финске, стогодишњици стицања независности. Програм
обележавања стогодишњице независности Финске у Србији састоји се
од низа догађаја којима се представља финска култура, уметност,
привреда, као и сам начин живљења. Највећи пројекат у обележавању
јубилеја била је садња 100 дрвета широм Србије.

2014
Пројекат Јачање доброг управљања на локалу, који ће бити
финансиран од Амбасде Финске у Београду спровешће НАЛЕД у
партнерству са градовима Суботицом и Нишем. Амбасада Финске и
НАЛЕД потписале су споразум о сарадњи на пројекту у децембру
2013., а пројекат ће бити реализован до децембра 2014. године. Циљ
пројекта је дефинисање развојних политика на локалу и усмерености
ка бржем приступању ЕУ, као и истицање јединствених модела које
изабрани градови применују у свом свакодневном пословању.
Конкретно, пројекат ће повећати транспарентност у раду локалне
самоуправе по узору на скандинавске земље које одликује високо
развијена плуралистичка култура и компетитивно пружање јавних
услуга. Када приватни и цивилни сектор учествују у обављању јавних
послова, грађани оцењују легитимитет власти управо кроз
фокусирање на остварење повољног окружења и решавање јавних
проблема. Сходно томе, пројекат ће омогућити увођење европских
стандарда кроз транспарентно буџетирање, поштовање еколошких
стандарда и вредности демократског друштва. Пилот градови
позиционираће се као прогресивне средине које постављају модел за
друге градове и општине у Србији које стреме ка високим
стандардима у раду локалне самоуправе.
У склопу пројекта биће ангажоавни консултанти који ће израдити сет

индикатора, спровести анализу изабраних градова, држати обуке и
сумирати резултате и препоруке у брошури. У сарадњи са амбасадом
Финске биће омогућено учешће гостујућих предавача из
иностранства. Завршетак пројекта биће озваничен националном
конференцијом, којој ће присуствовати градоначелници,
представници Владе, дипломатског кора, привреде, локалних
самоуправа, организација цивилног друштва, медија и домаћи и
страни стручњаци. НАЛЕД ће промовисати изабране градове путем
медија, друштвених мрежа, њузлетера и у магазину Синергија. Сваки
од изабраних градова именоваће једну особу, која ће у сарадњи са
НАЛЕД-ом координирати имплементацију активности пројекта.
Изабрани градови ће анимирати представнике јавног, приватног и
цивилног сектора да учествују у активностима пројекта на локалу и
као стратешки центри својим примером допринети реплицирању
добре праксе у суседним локалним самоуправама.

2013
Делегација привредника из Финске коју је предводио амбасадор ове
земље у Србији Његова Екселенција господин Пека Орпана боравила
је данас у Нишу. Представници 10 компанија које представљају
различите секторе који су углавном фокусирани на систем даљинског
грејања, управљање отпадом, грађевину, здравство и заштиту
података имали су прилику да се сусретну са представницма Града и
пословне заједнице Ниша.

