Аустријски амбасадор у посети
Великом Градишту
Амбасадор Аустрије у Србији, др Јоханес Ajгнер (Johannes
Eigner), заједно са zамеником министра спољних послова
Аустрије, Михаелом Цимерманом (Michael Zimmermann), посетио је
у уторак, 21. октобра, општину Велико Градиште, где се састао
са председником ове општине, Драганом Милићем.
Повод за ovu посету је реализација Пројекта “Водоизвориште
7000“, највећи инвестициони пројекат који тренутно реализују
општина Велико Градиште и Дирекција за изградњу општине Велико
Градиште, вредан 4.4 милиона евра. Пројекат финансира Европска
унија, а имплементира Аустријска развојна агенција (ADA), кроз
програм „Социо-економски развој дунавске регије у Србији“
(SEDDSR).
Председник опстине је, пожелевши добродошлицу гостима којима
је ово прва посета Великом Градишту, изразио задовољство због
учешћа у пројекту и изузетном интересовању за овај крај.
Представивши привредне и туристичке потенцијале општине, он је
упутио позив аустријским компанијама да инвестирају у Градиште
где им се пружају нарочите погодности. Неки од интересантнијих
објеката за инвестирање тренутно су изградња дома за стара
лица на Сребрном језеру, извориште топле воде и централа на
биомасу. Уједно, ове инвестиције омогућиће запошљавање
локалног становништва.
У срдачном разговору, заменик министра спољних послова
Аустрије, господин Цимерман, истакао је да је дошао на
инсистирање Амбасадора Аустрије да види пројекат у Великом
Градишту.
Овом приликом захвалио се господину Милићу за
подршку на пројекту где је улога локалне самоуправе у
обезбеђењу услова кључна и уједно поделио своје импресије овим
делом Дунава, за који каже да такав крај до сада није видео.

“Ово није само локални пројекат већ део целине коју чини Дунав
и који повезује сва насеља на његовим обалама. У циљу
промоције важно је да туристички објекти буду распоређени дуж
читаве обале. У Бечу се пројекат прати са великим
интересовањем. Кључни носилац активности је Дунавска
стратегија и Србија је значајан део ње.“, истакао је господин
Цимерман.
Сарадници на пројекту “Водоизвориште 7000” су Клаус Копер,
координатор Аустријске развојне агенције у Србији и Срђан
Радовић, менаџер пројекта. Састанку су, испред општине Велико
Градиште, присуствовали и помоћник председника и координатор
на пројекту, Јасмина Петровић, и шеф Кабинета, Снежана
Милорадовић.
Висока делегација је током ове посете обишла радове на
Водоизворишту где су им представљене фазе на реализацији
пројекта. Такође, ово је била и прилика за посету Сребрном
језеру где је у плану изградња нових објеката који ће
обогатити туристичку понуду.

