Италија
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 под диригентском палицом Вахтанга Мачаваријанија,
била је Амбасада Италије у Србији која је и финансијски помогла
реализацију овог концерта.

2011
20 најуспешнијих радова студената Грађевинско – архитектонског
факултета у Нишу под називом Народно градитељство представљено
је у оквиру изложбе у Европском кутку. Изложба је део пројекта
Јачање 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 рецепцијом израдиће Завод за заштиту споменика.
Објекти ће се налазити на земљишту које припада граду Нишу, а
налази се у селу Сићеву. Идејне пројекте ће заједнички радити
стручњаци Завода за заштиту споменика и 10 студената завршне
године архитектуре односно постдипломских студија и то пет из
Ниша и пет из 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 програм се реализује на
регионалном нивоу у партнерству са Италијанском владом и осим
Србије фокусираће се на Албанију и Босну и Херцеговину. Фонд
програма износи 7 милиона евра, од којих је 3,8 милиона додељено
Србији. СИЛД има за циљ да допринесе одрживим и инклузивним
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 стандардима и праксом Европске уније. СИЛД је
усклађен са националним стратегијама одрживог развоја и оквиром
политике социјалне инклузије. СИЛД ће имати улогу катализатора за
изворе капиталних инвестиција које обезбеђују финансијске
институције Европске уније као што је Банка за развој Савета Европе
(ЦЕБ), Инструмент за претприступну помоћ (ИПА) и други. СИЛД-а
има за циљ да идентификује интегралан приступ који комбинује
социјално становање и интегрални урбани развој у оквиру

перспективе социјалне инклузије. У Србији ће се Програм спроводити
у партнерству са 11 градова/општина (Бор, Чачак, Крагујевац,
Краљево, Лесковац, Ниш, Нови Сад, Суботица, Ужице, Ваљево,
Врање)и уз значајно учешће и у координацији Тима за социјално
укључивање и смањење сиромаштва Кабинета потпредседника за
европске интеграције. Такође ће бити спровођен у партнерству са
релевантним надлежним министарствима у која спада Министарство
животне средине и просторног планирања, некадашњи партнер СИРП
Програма, и другим националним институцијама као што је Стална
конференција градова и општина (СКГО).
У оквиру СИРП Адендум програма, Град Ниш и УН Хабитат потписали
су споразум о реализацији иницијалне фазе пројекта имплементације
Стратегије развоја града Ниша. Од децембра 2008. године до маја
2009. године, Радни тим, који су чинили локални консултанти и
представници локалне администрације, уз техничку подршку УН‐
ХАБИТАТ‐а,формулисао је ревизију Стратегије развоја Града Ниша и
Оперативни програм за временски период од 2009 – 2011.
Оперативни програм представља преглед конкретних активности и
пројеката са финансијском конструкцијом за њихово спровођење.
Заснован на Стратегији развоја Града 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 кампање организују се 33 различита догађаја које ће реализовати
невладине организације, чланице ФЛАРЕ мреже, у 28 земаља Европе
и Блиског Истока. Организовању кампање у циљу борбе против
организованог криминала прикључио се и Град Ниш. Кампања има
три основна циља: да утиче на Европски парламент да 21. март
прогласи Међународним даном сећања на жртве организованог
криминала, да утиче на Европски парламент и Националне и локалне
институције да подрже грађанско друштво и невладине организације
у борби против организованог криминала,да утиче на Европску
комисију, Савет Европе и Националне институције земаља Европе да
се на нивоу Европе уведу правне норме и прописи који регулишу
питање социјалног коришћења имовине стечене кривичним делима. О
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 италијанског Министарства иностраних
послова регије Тоскана, у згради Градске управе у Нишу, отворен је
Информативно-комуникациони центар за развој предузетништва.
Отворен је телефонски инфо-центар (Хелп Деск). За све потребне
информације из јавно комуналних предузећа Медиана и Наисус. Овај
сервис је реализован у оквиру пројекта Унапређење квалитета услуга
у јавном сектору града Ниша. Учесници у пројекту су Град Ниш,
италијанска НВО UCODEP, ЈКП Наиссус, ЈКП Медиана, а пројекат су
финансирали Министарство иностраних послова Републике Италије и

Регија Тоскана, а у оквиру програма SEENET. Вредност пројекта је
39.970 евра.

2005
СИРП – Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији –
имао је за циљ да развије одржива решења за проблеме становања и
интеграцију за избеглице са ниским примањима и друга угрожена
домаћинства и да изгради капацитете на општинском и републичком
нивоу ради поновне примене и надградње. Влада Италије
финансирала је програм који је спроводио УН-ХАБИТАТ. Програм је
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 кључеви станова у паци Пољани
за 60 избегличких и 15 социјално угожених породица из Ниша.
Градска стамбена агенција Ниш основана је 2003. године током
припремне фазе СИРП програма, као правни следбеник Фонда
солидарне стамбене изградње града Ниша, а ради остваривања
локалне стамбене политике, управљања и одржавања јавног,
ренталног и социјалног стамбеног фонда. УН Хабитат и ГСН Ниш
радили су заједно на припреми Стамбене стратегије Града Ниша која
је усвојена 2006. године и представља основни инструмент за
планирање, буџетирање и спровођење стамбених политика града
Ниша .
Октобра 2006, Скупштина Града усвојила је Одлуку о приступању
изради стратегије развоја Града Ниша. Град Ниш је основао Савет за
развој, тело које је управљало пројектом а којим је председавао

председник Скупштине Града Ниша а састојало се од 19 1 чланова
Скупштине, укључујући представнике свих политичких партија, пет
градских општина и локалних НВО-а. Именована је и Радна група, од
21 члана, састављена од представника кабинета градоначелника,
градске управе и јавних предузећа, привредне коморе, финансијског
и банкарског сектора, НВО-а, медија и државних служби. Изабрано је
осам локалних консултаната за рад на стратегији: социолози,
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 2007. године Скупштина Града
Ниша усвојила је Стратегију развоја.
Потписан је споразум о сарадњи између УН Хабитата и Града Ниша на
пилот пројекта развоја и унапређења општинског територијалног
информационог система, ТИС као подршка развоју руралних области
– Лична карта села. УН Хабитат је обезбедио информатичку опрему,
софтвер и обуку у вредности од 15.000 евра.
Почетак организованог сакупљања и транспорт комуналног отпада
из насељених места Сићево и Просек – донација НВО “COOPI” Италија

2001
У оквиру програма UNOPS-a (United Nations Office for Project Services
– Канцеларије Уједињених нација за услуге при извођењу пројеката)
који се зове ”Град граду”, Ниш је започео преговоре о могућој
сарадњи са италијанским округом Емполи. Сарадња у оквиру овог
програма састоји се у подршци локалном економском развоју, посебно
обраћајући пажњу на промовисање малих и средњих предузећа, и
побољшање услуга јавних служби, са посебним акцентом на очувању
животне средине које има за циљ заштиту здравља људи.

2000
COOPI је отпочео са својим активностима у Србији крајем марта 2000.

године. Седиште је основано у Нишу, а у јуну 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.

