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Амбасадор Краљевине Шведске Кристер Асп, посетио је данас Суботицу. Његова
екселенција је у просторијама Севернобачког округа у Новој општини разговарао са
начелником Драгим Вучковићем и сарадницима на радном састанку посвећеном
међународним пројектима које ће заједно реализовати Суботица и шведски град
Сандвикен.
Ради се о пројектима који се односе на подршку локалном предузетништву и привредном
развоју, а са којима ће се аплицирати за средства европских развојних фондова.
- “Имао сам прилике да пратим развој сарадње између ове две општине. Веома сам срећан
што видим да ће се ова сарадња развити и продубити. Сарадња ће бити фокусирана у
великом делу на заједничке ЕУ пројекте. То је заправо суштина ЕвропскеУније –
могућност различитих региона из Европре да удружују снаге и да заједничко сарађују на
пројектима од којих ће имати користи. Што се тиче Шведске владе и амбасаде, ми ћемо
наставити да пружамо подршку овом пројекту.“ - изјавио је Кристер Асп, амбасадор
Краљевине Шведске у Србији.
На радном састанку у просторијама Севернобачког округа присуствовао је и Петер
Шенстром, градоначелник Сандвикена
- "Видим да се доста тога променило у вашем граду, од мог последњег боравка. Поготово
се то види у локалном развоју. Задовољни смо на могућности да учествујемо у вашем

развоју и на локалном и на регионалном нивоу. Веома је лепо када две земље могу да
сарађују на свим нивоима власти. У Сандвикену имамо велико предузеће са
међународном сарадњом – Сандвик и поучени њиховим искуством и ми тражимо
међународне контакте. Видели смо да можемо много да научимо од града Суботице као
веома динамичне општине и седишта региона." - рекао је Шенстром
Домаћин данашњег сусрета захвалио се гостима из Шведске и изразио наду да ће одлична
сарадња у будућности бити и боља на обострану корист
- „Захваљујем се његовој екселенцији амбасадору Краљевине Шведске господину
Кристеру Апсу што подржава наше активности у вези међународних пројеката између две
локалне самоуправе. Такође захваљујем се колегама из Сандвикена који сарадњу са
локалном самоуправом у Суботици свакодневно изграђују у бољем окружењу, у бољем
смислу и мислим да ће бити напредка у тој сарадњи у будућности.“ - Драги Вучковић,
начелник Севернобачког округа
Сарадња две локалне самоуправе је најбољи пример реализације начела Европске Уније, а
то су удруживање и заједничка решења. Европска Унија је амбициозна у намери да
оствари сарадњу својих чланица са државама ван ЕУ зоне на локалном, регионалном и на
државном нивоу. У том правцу се креће и успешна сарадња између Суботице и
Сандвикена која би током ове године могла и да донесе прве резултате.
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