Европа за
гражданите
Проектът „Обединена Европа - сигурност, солидарност и
стабилност за всички“ е финансиран от Европейския съюз по
програмата „Европа за гражданите“

Приложим към Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“
Участие: проектът позволи да бъдат събрани 342 граждани, от които 128 са от град Ниш (Сърбия), 45 са от
град Бидгошч (Полша), 7 от Варшава (Полша), 4 от град Нови сад (Сърбия), 2 от гр. Димитровград
(Сърбия), 2 от град Пирот (Сърбия), 138 от град Сливен (България), 8 от град Ямбол (България), 4 от град
София (България) и 3 от град Бургас (България).
Място/Дати: срещата се състоя в Сливен, България от 08/09/2019г. до 12/09/2019г.
Кратко описание:
Денят 08/09/2019 г. беше посветен на пристигане, посрещане и настаняване на официалните делегации от
Полша и Сърбия. Беше организирана официална вечеря за „добре дошли“ от Кмета на Сливен,
осъществяване на първи контакти между участниците от трите държави.
Денят 09/09/2019 г. беше посветен на провеждането на среща за побратимяване с мото: „Заедно можем
повече“. На официална церемония в Зала „Май“ Община Сливен подписа споразумения за сътрудничество
с градовете Бидгошч и Ниш. На събитието присъстваха делегати и дипломати от двете страни. Кметът на
Сливен приветства с добре дошли всички гости. На срещата трите града представиха своите история,
природа, култура, икономика, образование и възможности за развитие. Между страните бяха разменени
поздрави и подаръци, бяха подписани предварителните споразумения за сътрудничество. В следобедните
часове за гостите беше организирана обиколка на културните и исторически забележителности на Сливен.
На събитието присъстваха 78 души. Програмата и снимки от събитието можете да видите на следния линк.
Денят 10/09/2019 г. беше посветен на културата и младежта. Бяха проведени две събития: Културен
форум и Младежка среща-дебат.
В първата част на деня се проведе културния форум на тема „Европа – нашият общ дом, в който участваха
58 представители на културата, образованието и изкуствата, институции и организации от България,
Полша и Сърбия. По време на форума бяха направени презентации на културните и образователните
институции в трите града, обменени добри практики и обсъдени възможностите за културно
сътрудничество между градовете. Във втората част на деня се проведе младежка среща-дебат, в която
участваха 88 представители на младежки и нестопански организации, местни институции на страните, от
които са партньорите. Темата на срещата беше „Обединена Европа – сигурност, солидарност и
стабилност“. По време на форума бяха споделени добри практики и идеи в областта на младежките
дейности и спорта и се обсъдиха възможности за партньорства между представителите на трите града.
Програма и снимки от събитията можете да видите на следния линк.
Денят 11/09/2019 беше посветен на бизнеса и възможностите за инвестиране в Сливен, Бидгошч и Ниш.
Проведе се икономически форум на тема: „Бъдещето на Европа – заетост, растеж и инвестиции – заедно
можем повече“. В него участваха 118 представители на бизнеса, местни институции и организации,
представители на търговски дружества и камари, посолства и консулства на страните, от които са
партньорите. По време на форума бяха представени възможностите за инвестиции в Сливен и региона и в
градовете партньори - Бидгошч и Ниш. Беше представен и бизнес-каталога „Икономическа дестинация
Сливен & Ямбол“. Бяха обменени добри практики, направени контакти и партньорства между
представители на българския, полския и сръбския бизнес. В следобедния ден гостите посетиха Природен
парк „Сините камъни“. Програмата и снимки от събитието можете да видите на следния линк.
Денят 12/09/2019г. беше посветен на отпътуване на делегациите.

