Пројекти
2019
Поспешивање запошљивости младих Рома
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
сарадње коју имплементира Немачка развојна банка КFW у име Владе
Републике Немачке-Министарства за економску сарадњу и развој. Циљ
пројекта је поспешивање запошљивости и повећање конкурентности
припадника ромске националне мањине на тржишту рада. Пројекат обухвата
практичну помоћ, ефективне и ефикасне механизме неопходне за борбу
против дискриминације и стварање услова у којима Роми могу да остварују
сва права са фокусом на приступ образовном систему и запошљавању. Кроз
пројекат се реализују различите стручне обуке, преквалификација,
стажирање у јавном и приватном сектору, чиме млади Роми и Ромкиње
унапређују своје вештине, компетенције и постају конкурентни на тржишту
рада. У оквиру пројекта биће успостављени механизми који континуирано
унапређују професионалне вештине корисника и поспешују њихову
запошљивост. Запошљавање младих Рома и Ромкиња представља сложен и
вишедимензионални процес у коме је неопходно успоставити сарадњу са
послодавцима из јавног и приватног сектора уз истовремено спровођење
активности које јачају компетенцију младих Рома на тржишту рада.
Успостављање сарадње има за циљ да постакне послодавце и активно

Град Ниш прихватио је учешће и суфинансирање пројекта „Подршка социоекономској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020“, који у
оквиру Програма „Подршка социо-економској стабилности у региону
западног Балкана 2019 -2020“ финансира Немачка влада, а реализује HELP Hilfe zur Selbsthilfe e.V. у сарадњи са локалним партнерима, општинама и
градовима у Србији. Циљ Програма и Пројекта је повећање капацитета
економски и социјално угрожених група становништва и унапређење
програма третмана у установама за извршење кривичних санкција и процеса
реинтеграције и њихово пуно укључивање у друштво. Носилац и
имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на
Пројекту је Град Ниш.Укупна вредност Програма на нивоу Републике
Србије је 969.230,00 евра. Вредност Пројекта за Град Ниш је 72.000,00 евра
од чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 28.800,00 евра а
Влада Републике Немачке средствима у износу од 43.200,00 евра. Пројекат
ће се на територији Града Ниша реализовати у периоду од потписивања
Уговора до 31.12.2020. године. Пројекат се заснива на едукативној и
економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама
за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. Главне активности
сконцентрисаће се на директно отварање нових радних места, путем помоћи
малим бизнисима у виду грантова, организовања пословних и стручних
обука. HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. подржаће спровођење постојећих
стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У
оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховом
намерама за започињање или развој пословних делатности. Подршка
укључује: донацију у опреми или материјалу просечне вредности од 2.400,00
евра; Организацију пословних и стручних обука према потребама корисник;
праћење подржаних микро бизниса.

Унапређење географско информационог система Града Ниша

Пројекат „Унапређење географско информационог система Града Ниша“, је
одобрен за финансирање у оквиру позива за подношење предлога пројекта

за увођење и развој Географско информационих система (ГИС) у оквиру
програма ЕУ за подршку локалним самоуправама ЕУ – ПРО. Општи циљ
пројекта је унапређење капацитета локалне управе Града Ниша за
идентификовање, регулисање и интеграцију управљања и коришћења
геопросторних података побољшањем функционалности постојећих
географских информационих система. Специфичини циљеви пројекта су: 1)
стварање услова за побољшање процеса планирања у Нишу кроз
пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима
се може приступити путем интернета и омогућавање доносиоцима одлука да
испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и
користе модел резултата како би препознали и добили потребне
информације за одређивање приоритета географских подручја како би се
постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа, 2)
обезбеђивање институционалне подршке за делотворно и ефикасно
управљање географским информационим системима у Нишу.
Имплементација овог пројекта предвиђа успостављање информационог
система заснованог на ГИС технологији са циљем анализе података за
потребе планирања развоја града, праћења промена, превенције у
одређеним секторима, спровођења планских докумената, побољшању
наплате пореза, управљању имовином и оцени реализације планова и
програма. Информациони систем ће допринети једноставнијем и
ефикаснијем управљању комплексним скупом различитих података чиме ће
се повећати ефикасност у доношењу благовремених мера и активности
неопходних за уравнотежени и контролисани развој социо-економскоеколошког потенцијала простора града Ниша. Тиме ће се истовремено
унапредити систем просторног планирања у Републици Србији
прилагођавањем и јачањем институционално-организационих капацитета у
сврху примене савремених информационих технологија. Један од основних
циљева успостављања ГИС-а је допринос формирању инфраструктуре
просторних података, чиме се стварају услови за интеграцију технологија,
просторних података, бројних корисника и др., а који су неопходни за
активну улогу планера у будућем планском процесу. Град Ниш у оквиру
Програма EXCHANGE 5, реализује пројекат „Ефикасно и ефективно
управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског
информационог система“ у оквиру ког ће бити успостављене правне основе
за развој ГИС-а, што подразумева доношење споразума и протокола о

решења за основни ГИС чиме ће бити успостављен оснвни ГИС систем (што

декарбонизације и одрживости и започињање њиховог спровођења; развој
процеса иновативног ангажовања за развој мапа пута у пилот градовима и
наставак подстицања ангажовања већег броја заинтересованих страна и
грађана; промовисање мапа пута међу градовима ЕУ-а као новог, ефикасног и
колаборативног приступа управљања како би градови постали погоднији за
живот; обучавање јавних службеника за развијање улоге лидера у транзицији
и унапређења својих капацитета за укључивање грађана, посебно путем
директне размене искустава (peer to peer); израда препорука у циљу
побољшања правног, финансијског и друштвено-економског окружења на
нивоу ЕУ и на националном нивоу. Носилац и реализатор пројекта је
асоцијација Energy Cities, научни партнер на пројекту је Холандски
истраживачки институт за транзицију – DRIFT, а партнери су – градови Брест
(Француска), Даблин (Ирска), Брашов (Румунија), Валенсија (Шпанија),
Мукрон (Белгија) и Ниш (Србија). Време реализације пројекта је 36 месеци.
Укупна вредност пројекта је 1.499.767,50 евра, а пројекат се у потпуности
финансира средствима Европске Уније. Вредност пројекта за Град Ниш је
79.198,75 евра.

Заједници заједно

Потписивањем споразума о сарадњи између НИС-а и 13 локалних заједница
међу којима је и Град Ниш у Дому Народне Скупштине Србије почео је
овогодишњи циклус пројекта „Заједници заједно“. Kомпанија НИС ће, у
оквиру овогодишњег програма уложити готово милион евра (116,5 милиона
динара) у побољшање рада здравствених установа у 13 градова и општина
широм Србије (Београд, Нови Сад, Ниш, Чачак, Панчево, Пожаревац,
Зрењанин, Кикинда, Нови Бечеј, Србобран, Житиште, Кањижа, Пландиште).
У оквиру овогодишњег пројекта Град Ниш добиће 5 милиона динара који ће
бити употребљени, пре свега, за побољшање услова у објектима примарног
здравства.
Пројекат Податке отвори, на мапи се створи

Град Ниш прихватио је сарадњу на пројекту „Податке отвори, на мапи се
створи“, који спроводи удружење PALGO smart а који је подржан од стране
Програма Уједињених нација за развој (UNDP) у оквиру пројекта „Отворени
подаци – отворене могућности“. Пројекат има за циљ унапређење квалитета
и ефикасности услуга које градови и општине пружају грађанима и
привреди, а путем стварања предуслова за отварање података на локалном
нивоу. Пројекат је фокусиран на промену свести у вези са неопходношћу
квалитетног прикупљања, уноса и поновног коришћења података, односно
увођења концепта и механизама процеса отварања података. Отварање
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зградама- DKTI EE“, који спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, а који је подржан од стране Министарства за
привредну сарадњу и развој Немачке, у партнерству са ресорним
министарствима у Републици Србији: Министарством рударства и
енергетике, које је надлежно за енергетику, ефикасно коришћење енергије и
енергетску ефикасност, као главним политичким партнером, као и са
Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре- које је
надлежно за енергетску ефикасност у зградарству. ГИЗ и Град Ниш
сарађиваће на унапређењу енергетске ефикасности у јавним зградама на
локалном нивоу кроз подстицање доношења одлука о санацији зграда и
развоју капацитета релевантних заинтересованих страна. Општи циљ
пројекта je унапређење енергетске ефикасности у Републици Србији.
Специфични циљ пројекта је повећање енергетске ефикасности у јавним
зградама са фокусом на 6 500 школа и вртића у Србији. Очекивани резултати
сарадње за Град Ниш су: 1. Унапређени правни оквирни услови за повећење
енергетске ефикасности, 2. Град Ниш биће у могућности стању да стратешки
планира обнове школа и вртића и усваја инвестиционе одлуке на основу
инструмената за процену трошкова и користи мера повећања енергетске
ефикасноси, 3. Експертиза и саветодавне услуге у вези са могућностима
повећања енергетске ефикасности у зградарству, 4. Појачани су капацитети

и општина (СКГО), док је Уговарачко тело Министарство финансија, сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Општи
циљ пројекта је повећање учинковитости, ефикасности и транспарентности
јавне управе кроз унапређење управљања имовином у градовима Нишу и
Ћуприји. Специфични циљ пројекта је стварање услова за унапређење
управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима
Нишу и општини Ћуприја, повећање транспарентности рада јавне
администрације кроз увођење и развој Географског информационог система
у граду Нишу и општини Ћуприја и креирање апликације за ГИС, како би се
јавна управа приближила грађанима и привреди. Носилац и спроводилац
пројекта је Град Ниш, а партнер на пројекту је општина Ћуприја. Град Ниш
суфинансира пројекат оквирно средствима у износу од 18.000 евра
(2.250.000,00 динара), а општина Ђуприја средствима у износу од
10.801,35 евра (1.350.000,00 динара). Време реализације пројекта је 18
месеци од дана закључења Уговора друге уговорене стране.
Унапређење административне ефикасности и делотворности на
локалном нивоу
Град Ниш учествује у пројекту „Унапређење административне ефикасности и
делотворности на локалном нивоу“ у оквиру Пакета подршке за унапређење
административне ефикасности и делотворности на локалном нивоу, који
спроводи Стална конференција градова и општина, уз подршку Немачке
развојне сарадње, а спровди га ГИЗ у окиру пројекта „Подршка реформи
јавне управе у Србији“. Општи циљ Пројекта је јачање капацитета Градске
управе Града Ниша да управља ресурсима и подиже квалитет услуга које
пру㘱у С5

организационом развоју ради пуне примене Закона о општем управном
поступку, Закона о електронској управи и е-ЗУП-а, организационом развоју за
успостављање јединственог управног места и подршку унапређењу знања и
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70.600,00 евра без ПДВ-а. Износ донације је 30.000,00 евра (3.750.000,00
динара) док учешће Града Ниша износи 48.720,00 евра (6.090.000,00 динара).

укључивање у друштво. Посебни циљеви програма су смањење сиромаштва
међу економски рањивим групама, повећан приступ тржишту рада осуђеним
и бившим осуђеним лицима и боља инклузија Рома у друштво. Носилац и
имплементатор Пројекта је HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. а партнер на
Пројекту је Град Ниш. Вредност Пројекта за Град Ниш је 120.000.00 еура, од
чега Град суфинанира пројекат у средствима у износу од 48.000,00 еура, а
Влада Републике Немачке средствима у износу од 72.000,00 еура. Пројекат се
на територији Града Ниша реализује у периоду од јула 2017. до 31.12. 2018.
године.

компаније AID:Tech шаље средства, у износу од 100 долара или 100 еура,
користећи блокчејн технологију. Након уплате, прималац у Нишу добија на
свој мобилни телефон или емаил адресу QR код. Електронским очитавањем
овог кода прималац у Нишу може примљена средства да искористи за
куповину у нишким маркетима који учествују у пројекту и за плаћање рачуна
у ЈКП „Обједињена наплата“. Главна додата вредност биће уштеда која се
добије преко плаћања банкарских накнада за сваку појединачну трансакцију
коју изврши пошиљалац или прималац (5-7 одсто). Укупна предложена
вредност предлога пројекта је 85.000 долара. Пројекат у потпуности
финансира носилац пројекта Канцеларија Програма Уједињених нација за
развој (УНДП) у Србији. Време реализације предложеног пројекта је у
периоду од 15.07.-15.10.2018. године. Детаљније информације доступне су на
порталу www.sigurnoilako.rs.

Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили
свет
Пројекат „Велика места светске историје – Цареви Карнунтума су променили
свет “ је међународни историјски заснован културни пројекат који се
реализује и финансира од 2009. године уз подршку Владе Доње Аустрије и
аустријског Министарства за европске и спољне послове, а у сарадњи са

учесници на пројекту због важности ових градова, а прикључени су и
градови Трир (Немачка), Арл (Француска), Солун и Маратон (Грчка), Рим и
Милано (Италија). На симпозујуму у новембру 2017. године донета је одлука,
да се у Нишу у оквиру програма Градске славе 2018. године одржи
међународна изложба „Константин и Лициније се враћају у Ниш “ уз
присуство делегације градова партнера, Аустрије и Турске. Реч је о изложби
фотографија које су настале у току досадашње сарадње поменутих градова и
фото – приказ чињеница везаних за историју људских права. Изложба је,
иначе догађ‰⸰〰†〠呲⁂㈱е да⁔爠䈲52рав爠䈲5 гадесниче д娻ожче н夸наче људ㰨је,⤠崠告†

документације за будуће финансирање пројеката у области становања Рома
и инфраструктуре у ромским насељима. Компонента 2 подразумева подршку
унапређењу институционалног капацитета у области социјалног укључивања
Рома и Ромкиња, кроз формирање и подршку функционисању мобилних
тимова, подршку оперативном и финансијском планирању у тој области, као
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управе. Секретаријат за локалну пореску администрацију се испред града
Ниша укључио у пројекат сматрајући да учешће у истом може значајно
допринети бржем решавању проблема који се јављају у примени законских
одредби, кроз давање сугестија и предлога за измене прописа и друге

Београда. Време трајања пројекта је 20 месеци. Општи циљ пројекта је
укључивање дела ромске заједнице у систем социјалног становања под
заштићеним условима као одрживог модела унапређења животних услова.
Специфични циљеви пројекта су 1) унапређење услова становања
најугроженијих Ромских породица; 2) изједначавање услова становања дела
ромске популације са просечним условима становања већинске популације
града. Пројектом је планирано: инфраструктурно опремање локације
(водовод, канализација, улично осветљење, ко㌸㠰л㡚е, 8娄㔀, BПек0㠵ње, т䐸чје

мониторинг потрошње и трошкова за енергију као и за припрему годишњег
извештаја локалне самоуправе о потрошњи енергије, праћење реализације
годишњег циља уштеде енергије који прописује Влада републике Србије.
Повезане активности ће обухватити и припрему пројеката енергетске
ефикасности у јавним зградама/објектима (техничка идентификација,

2015

Опис пројекта: Општи циљ пројекта је успостављање одрживог модела
управљања имовином, кроз дефинисање портфолија имовине и праћење
функционалних и финансијских резултата.
Специфични циљ пројекта је управљање имовином и координирање
активности и праксе којима локална самоуправа оптимално и одрживо
управља својом физичком имовином, ризицима и расходима у току животног

и ефикасности пружања услуга у јединицама локалне самоуправе у Србији.
Циљ пројекта: “Подршка у изради локалног плана управљања отпадом”, је
унапређење стратешког планирања управљања отпадом кроз израду и
усвајање ревизије Локалног плана управљања отпадом на територији Града
Ниша.
Законом о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009 и 88/2010),
прописана је обавеза локалне самоуправе да донесе локални план
управљања отпадом, којим дефинише циљеве управљња отпадом на својој
територији у складу са националном Стратегијом управљања отпадом за
период 2010-2019. године, као и да обезбеди услове и да се стара о његовом
спровођењу. Град Ниш је 2011. године донео “Локални план управљања
отпрадом Града Ниша”, а затим 2013. године и Регионални план управљања
отпадом нишког региона.
Ревизијом постојећег “Плана управљања отпадом Града Ниша” ће бити
утврђени нови приоритети у систему унапређења управљања отпадом и
побољшаља квалитета животне средине на територији Града Ниша.
Према споразуму о срадањи број 74/1 од 29. 01. 2014. године, између Града
Ниша и СКГО, обавеза Града је да спроводи активности пројекта, обезбеди

2013
ПРОГРАМ: Европа за грађане
ПРОЈЕКАТ: ELAIN (Међубалканска мрежа еколошких локалних власти)
Носилац пројекта: Удружење општина Атине и Пиреја за заштиту животне
средине (PE.SY.D.A.P.), са седиштем у Керацинију, префектура Атика, Грчка.
Партнери на пројекту: Град Ниш и Нови Сад-Србија, Источно Сарајево, Бања
Лука и Бијељина-Босна и Херцеговина, Тирана-Албанија, Софија-Бугарска,
Загреб, Осијек и Ријека -Хрватска, Букурешт-Румунија и Марибор – Словенија
Опис пројекта: Ради постизања ових циљева пројекат предвиђа више

Време трајања пројекта: 24 месеца

ПРОГРАМ: ИПА Програм прекограничне сарадње Србија–Бугарска 2007 –
2013
ПРОЈЕКАТ: „Јачање капацитета произвођача и прерађивача млека” (ЕКОМИЛК)
Носилац пројекта: Фондација „Др Стамен Григоров”, Република Бугарска
Партнери на пројекту: Општина Тран, Република Бугарска, Град Ниш,
Република Србија и Удружење “Кластер сирева ЈУГ”
Опис пројекта: Циљ програма је јачање територијалног зближавања
бугарско-српског пограничног регина, повећање његове конкурентности и
стабилан развој кроз економску, социјалну и еколошку сарадњу. Пројекат се
односи на фармере и млекаре у руралним незагађеним регионима са обе
стране границе где су клима и агро екомомки фактори добра предиспозиција
за развој сточарства планинског и брдовитог типа. Ово је главни извор
прихода људи у овом региону али фарме су углавном мале породичне, исто

Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка
Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања
маргинализованих и угрожених група у Србији
Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Партнер на пројекту: локалне самоуправе градова Ниша, Пирота и
Смедерева, Lions Club International-LCIF, Nova konsalting, Национални
економски ромски комитет, Републички синдикат сакупљача секундарних
сировина и Yurom centar.
Опис пројекта: Циљ пројекта је допринос укључивању маргинализованих
Рома и других социјално угрожених група становништва у друштвени и
економски живот земље и смањење сиромаштва међу циљним групама.
Посебан циљ пројекта је омогућавање Ромима и другим угроженим групама
становништва бољи приступ тржишту рада.

финансира Влада Републике Немачке у износу од 600.000 €, градови и
општине укључени у пројекат у износу од 271.892,50 €, Lions Club
International-LCIF у износу од 109.364 € и клијенти подржани кроз пројекат у
износу од 67.680 €.
Вредност пројекта за Град Ниш је 251.135 €, од чега Град суфинанира
пројекат у износу од 125.567,50 €.
Време трајања пројекта: Пројекат ће бит реализован у периоду од 2013. до
2016. године.

2012
ПРОГРАМ: EU MISP – Програм подршке развоју општинске инфраструктуре
ПРОЈЕКАТ: Студија изводљивости за Логистички центар Слободне зоне Југ –
током израде студије преименован у Студија изводљивости Логистичке зоне
Ниш
Носилац пројекта: Град Ниш

логистичке зоне Ниш, који се могу финансирати из јавних средстава,
приватних извора или путем јавно-приватних партнерстава.
Вредност пројекта: Техничка подршка
Време трајања пројекта: две године

ПРОГРАМ: СКЛ Интернатионал – Подршка локалним самоуправама у Србији у
процесу европских интеграција
ПРОЈЕКАТ: Развој локалне енергетике и енергетске ефикасности
Носилац пројекта: Град Векше (Växjö)
Партнер на пројекту: Град Ниш и општине Кула и Варварин
Опис пројекта: 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:

као што су подизање јавне свести, родна равноправност, транспарентност,
утврђивање цена комуналних услуга, ЕУ интеграција.
Очекује се да ће искуства стечена током реализације партнерских пројеката
довести до примера добре праксе, који онда могу бити применљиви у другим
српским општинама, или коришћени у политичком дијалогу СКГО-а са
Владом. Такође, од партнера се очекује да ће заједнички разрадити
модалитете сарадње базиране на искуствима шведских општина у
предметним тематским областима, а све са циљем ефикасније примене
закона и успешнијег бављења проблемима у домену заштите животне
средине на локалном нивоу.
Након евалуације достављених упитника, по унапред утврђеним
критеријумима, град Ниш и општине Варварин и Кула су одабрани да буду
део кластера који ће се бавити питањима локалне енергетике и енергетске
ефикасности. Партнерска јединица локалне самоуправе из Шведске је град
Векше (Växjö).

методологије које су развили европски партнери, односно тзв.
Партиципаторy Бацкцастинг методологију.
Вредност пројекта: око 817.544,20€
Време трајања пројекта: 2012-2014

2011
ПРОГРАМ: ИПА 2008 – Компонента помоћ транзицији и изградњи институција
ПРОЈЕКАТ: Говорите европски – програм професионалног развоја за
приступање Европској унији
Носилац пројекта: Канцеларија за европске интеграције Владе Републике
Србије
Партнер на пројекту: Британски савет, Европски институт за јавну управу
из Мастрихта и Европски колеџ из Брижа
Опис пројекта: пројектом је предвиђен професионални тренинг и пракса у
Европској унији за више од 200 државних службеника и запослених у
локалној самоуправи у Републици Србији, који раде на пословима значајним
за припреме у приступању Србије у ЕУ. Шест службеника из градске управе и
градских општина је прошло ову обуку.
Вредност пројекта: Техничка подршка
Време трајања пројекта: три месеца

Програм: ИПА Програм прекограничне сарадње Србије и Бугарске 2007 -2013
Пројекат: Развој одрживог управљања и коришћења шума

Носилац пројекта: Регионални директорат за шумарство Софија, Бугарска
Партнери: Град Ниш односно Управа за пољопривреду и развој села Града
Ниша
Опис пројекта: Кроз реализацију заједничког пројекта са Бугарском може се
очекивати раст еколошке свести и потребе да се шуме чувају од даљег
уништења. Пројекат п
Q刨да⤠ⴱ㐵⠀ 㹘еп кте㔴а⤠ⴱ㐵⠀ ек<те㔴а да зиш㠸ш䌴а

㹘односЀⰴа пр㌣пр㰰а⤠嬨:ㄠ㘠ⴵ⠀ ṇувда⤠㘠ⴵ⠀

пр㌣пр㰴а⤠㘠ⴵ⠀ 䑈㠸㵃ш㴝ос䁃да

2010
Пројекат: Подршка избеглим и интерно расељеним лицима и Србији
Носилац пројекта: Међународна организација за миграције (МОМ)
Партнери: НВО Енека, Град Ниш
Опис пројекта: Пројекат предвиђа пружање финансијске и техничке
подршке за 45 избеглих и интерно расељених лица, укључујући и један број
социјално угрожених локалних становника. Потенцијални корисници
подршке треба да предложе економски исплативе пословне идеје, како би

Опис пројекта: побољшање животних услова становништва у руралном
подручју и заштита природног богатства, као и унапређење смештајних
капацитета, укључење града Ниша у мрежу амбијнталног и еко туризма,

Нишу
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери: НВО Балкански развојни тим из Ниша и град Архус, Данска
Опис пројекта: Пројекат представља организацију ефикасне и модерне
локалне самоуправе и активности на локалном економском развоју кроз
модернизацију Градског услужног центра како би:
унапредио пружање градских комуналних услуга грађанима и

градова или округа.
Вредност пројекта: 350.220,23 € (ERDF фонд финансира 87,62% од укупне
вредности пројекта)
Време трајање пројекта: 15 месеци

Програм: Програм подршке регионалној сарадњи а у оквиру пројекта
„Мониторинг природне средине у критичним зонама, техничка помоћ за
елаборацију планова и програма, за чување, заштиту и побољшање стања
природних ресурса на загађеним локацијама“
Пројекат: Мониторинг и санација загађених зона из којих се обезбеђује
снабдевање пијаћом водом Града Ниша
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери: Регион Пуља, Италија, AQP Acquedotto Pugliese Spа D.O.O. и ЈКП
Наисус
Опис пројекта: побољшање знања локалног становништва Ниша о правилној
употреби пијаће воде и заштити и рационализацији снабдевања водом и
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Опис пројекта: Обука 180 младих људи и образовање из 14 инфо-тачака,
специјализованих за европске програме младих и оснивање четири
омладинске мреже: инфо-дескова, амбасадора младих, европске
волонтерске службе и уједначеног образовања
Вредност пројекта: 461.538€

Програм: Транснационална сарадња – IPA – ERDF

две кооперативе.
3. Унапређење управљања отпадомУнапређење управљања отпадом у
граду Нишу је посебна иницијатива заснована на Стратегији развоја
града Ниша. У оквиру ове компоненете подржано је 15 клијената.
Вредност пројекта: Укупна вредност пројекта је за Град Ниш је 320.000
EUR, а Град суфинансира пројекат са 130.000 EUR.
Време трајања пројекта: Пројекат jе реализован у периоду од 01.07.2010.
године до 31.12.2011. године.

2009
Програм: пројекат финансира Влада Републике Немачка
Пројекат: Подршка локалном одрживом развоју у јужној Србији
Носилац пројекта: HELP – Hilfe zur Selbsthilfe e.V.
Партнер на пројекту: Град Ниш и ENECA – Economic Expert Community
Association из Ниша.
Опис пројекта: Циљ пројекта је унапређење локалног економског развоја
града Ниша отварањем нових радних места, пружањем подршке Стратегији
развоја града Ниша и развоју микро, малих и средњих предузећа. У пројекат
је укључено 90 клијената.
Вредност пројекта: Град суфинансира пројекат са 90.000 EUR.
Време трајања пројекта: пројекат jе реализован у 2009.години.

Програм: Exchange 2 – Заједничка подршка локалним самоуправама
Пројекат: Локална самоуправа Града Ниша на путу ка европским

(Трупале)
Носилац пројекта: Министарство здравља
Партнери: ЕАР, Град Ниш
Опис пројекта: Изградња и опремање центра за третман медицинског
отпада са подручја округа
Вредност пројекта: 80.000€

2008
Програм: Interreg III A Transadriatic
Пројекат: Територијални маркетинг
Носилац пројекта: Регија Емилиа Ромања АЛДА
Партнери: Регија Пуља, Венето и Јулијска крајина и градови западног
Балкана: Ниш, Приједор, Завидовићи, Мостар, Суботица и Крагујевац
Опис пројекта: Мапирање потенцијала и маркетинг у области туризма,
машинске
индустрије,
локација
на
заједничком
сајту
www.balkansontheweb.net
Вредност пројекта: 680.000€
Линк: www.balkansontheweb.net

2007

Програм: Exchange 1
Пројекат: Функционално унапређење Пројектног центра Управе за привреду,
одрживи развој и заштиту животне средине Града Ниша кроз јачање људских
и техничких ресурса за израду и управљање пројектима у складу са
стандардима ЕУ
Носилац пројекта: Град Ниш
Партнери: ЕАР, Град Емполи (Италија)
Опис пројекта: Опремање Пројектног центра и едукација радника ГУ за
успостављање оптималног модела приступа међународним институцијама и
фондовима
Вредност пројекта: 66.265€

Програм: CARDS
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расељених лица у Србији
Пројекат

