
DALIAN, Pokrajina Liaoning, Narodna Republika Kina   
aktualni gradonačelnik g. Tan Chengxu (od 2018.) 

- CPC Secretary: Mr. Tan Zuojun 
br. stanovnika: 7 milijuna 

površina:13.000 km² 

Dalian je najdinamičniji kineski grad, najjužnija luka Sjeveroistočne Kine koja ima ogromne razvojne 
mogućnosti. To je i sveučilišno, kulturno i industrijsko središte, a posebno je poznat po razvoju 
turizma. 
 
27. travnja 2006. godine u Dalianu je sklopljen Sporazum o uspostavi prijateljske suradnje. 

 

2006. godine nastup Hrvatske i Rijeke u Dalianu bio je sveobuhvatan, pa je delegacija bila sastavljena 
od predstavnika Grada Rijeke, Hrvatske turističke zajednice, Turističke zajednice Grada Rijeke, 
Hrvatske gospodarske komore, HGK – Županijske komore Rijeka, Lučke uprave Rijeka, MMSU – 
Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka te Veleposlanstva RH u Pekingu. Upriličena je 
prezentacija gospodarskih i turističkih potencijala Rijeke i Kvarnera te organizirana izložba 
"Arhitektura Rijeke" u  Dalian Modern Museum.  
 
Istoga dana potpisan je i Sporazum o uspostavi prijateljske suradnje između HGK, Županijske komore 
Rijeka i Gospodarske komore Dalian.  
 
Valja napomenuti da je Primorsko-goranska županija 2008. uspostavila prijateljsku suradnju s 
pokrajinom Liaoning. 
 
Gradonačelnik Obersnel s  izaslanstvom  Grada Rijeke posjetio je Dalian od 23. do 25. kolovoza 2010. 
godine, kojom je prilikom uspostavio kontakt s predstavnicima Dalian Tourism Bureau te obišao dio 
ogromnog kompleksa Dalian High Tech Zone. Domaćin mu je bio predsjednik Narodnog kongresa 
Daliana g. Hungai Zhongmin. 
 
Od 11. do 13. studenog 2010. godine Rijeku je posjetilo sedmeročlano izaslanstvo Narodnog 
kongresa Daliana na čelu s predsjednikom g. Huai Zhongmin-om. U izaslanstvu je bila i direktorica 
Svekineske udruge za uspostavu prijateljskih odnosa s inozemstvom gđa Lu Yanxia. 
 
U organizaciji Veleposlanstva NR Kine u Zagrebu i Artističko-akrobatske skupine iz Daliana, 9. veljače 
2015. godine, u godini koze, organizirana je proslava Kineske nove godine u HNK Ivana pl. Zajca. 
 
Početkom lipnja 2019. godine, u Dalianu je održan susret guvernera kineskih provincija i predstavnika 
17 zemlja srednje i jugoistočne Europe. Na tom je susretu bio i zamjenik gradonačelnika Marko 
Filipović te je imao prezentaciju na temu gospodarskih i investicijskih potencijala grada Rijeke.  
 
Grad Rijeka dobio je načelnu podršku Grada Daliana u svojoj kandidaturi za EPK 2020, a u 
pripremama za otvorenje u veljači 2020. godine, Dalian nudi svoj poklon Rijeci, u znak prijateljstva i 
podrške ovom programu, u vidu jedne skulpture koja će biti postavljena na vidnom mjestu u gradu. 
Pregovori o tome su u tijeku. 
 
 
 
Guverner Provincije Liaoning: Mr. Tang Yijun 

- CPC Secretary: Chen Qiufa 
 
 
 



 


