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Град Ниш прихватио је учешће у пројекту „TOMORROW“ који се
реализује у оквиру партнерства које предводи асоцијација Energy
Cities, а фининсира га Европска унија у оквиру HORIZON 2020
програма (H2020 оквир LC-SC3-EE-16-2018-2019 -2020, Пружање
подршке јавним органима у имплементацији Енергетске Уније), док је
Уговарачко тело Европска Комисија. Општи циљ пројекта
„TOMORROW“ је оснаживање локалних власти да предводе
транзицију ка градовима са ниским емисијама гасова стаклене баште,
који су отпорнији на климатске промене и уопште и пријатнији за
живот грађана, и то спроводе ангажовањем грађана и
заинтересованих страна у развоју „Мапа пута енергетске транзиције
до 2050. године“. Специфични циљеви пројекта су: развој локалних
„Мапа пута енергетске транзиције до 2050. године“ за пилот градове,
као амбициозних и ефикасних алата за покретање процеса
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.

2009
Уз подршку Инсистута Сервантес и Амбасаде Шпаније одржана је
изложба графике Салвадора Далија под називиом Дали и магија
илустрације у павиљону у нишкој Тврђави.

2004
Скупштина града Ниша у сарадњи са шпанском агенцијом за
међународну сарадњу и Адвокатском комором уводи пружање
бесплатне правне помоћи за све грађане са социјалном картом као и
све оне којима су повређена људска права.

2002
Град Барселона поклонио је Нишу седам коришћених аутобуса
намењених превозу ђака пешака.

2001
Делегација Града Барселоне уручила је граду Нишу помоћ која се
састоји од седам аутобуса, два ватрогасна возила, једног
амбулантног возила, лекова и санитетског материјала.
У посети граду Нишу боравила је делегација из Националног музеја из
Барселоне чији су представници изразили спремност за
успостављање сарадње са Народним музејом из Ниша на пољу
археолошких истраживања ових простора Балкана.

