
PROJEKTNA IDEJA  

 PODRUČJE OPĆINE ERDUT 

1. Osnovni podaci

Naziv pravne osobe/ ime i prezime                      OPĆINA ERDUT

Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe Jugoslav Vesić, načelnik općine

Telefon / faks + 385 31 590 111; + 385 31 590 150

Adresa/Sjedište Bana Josipa Jelačića 4, DALJ

Web-stranica, E-adresa www.opcina-erdut.hr;opcinaer@inet.hr

Ustrojstveni oblik  
(JLS, udruga, zadruga, trgovačko društvo) Jedinica lokalne samouprave

2. Projektna ideja

Naziv projektne ideje:  

EUROPE WEEK FOR YOUTH 



 Cilj projekta:  

Promicati europsko građanstvo i unaprijediti europsko i građansko sudjelovanje na 
razini Unije. 

Očekivani rezultati i predviđeni učinak projekta: 

Uključivanje mladih u provođenje projekata, u rad lokalne zajednice, edukacija i 
inicijativa. Kroz volontiranje mladi ljudi će izraziti svoje ideje, mišljenja i stavove, te 
na taj način doprinijeti poboljšanju kvalitete života u svojoj zajednici. 

Glavne aktivnosti:  

1. Komunikacija sa vodećim partnerom 

2. Volonterski sastanci, izbor i priprema volontera 

3. Organizacija putovanja 

4. Priprema radnog materijala, te materijala za prezentaciju općine (PowerPoint 
prezentacija, film sa volonterima) 

5. Provedba aktivnosti na terenu 

Predviđate li mogućnost partnerstava na projektu s drugim organizacijama? 
Da, partnerstvo je preduvjet dobre provedbe ovog projekta. 

3. Financijske informacije o projektu

Procijenjena ukupna vrijednost projekta 25.000.00,00 eura

Vlastita sredstva za projekt

Sredstva iz drugih izvora financiranja



4. Pripremljenost projekta Projekt završen

Relevantnost projekta

Ciljane skupine Mlade osobe s područja EU

Tko upravlja projektom? Općina Erdut

Učinak projekta na zajednicu Aktivnosti programa bile su usmjerene na 
promicanje Europskog građanstva i 
demokratije, na povećanje informiranosti 
o EU i onome što ona donosi u 
svakodnevnom životu građana. Kroz 
debate, rasprave i sportske aktivnosti 
mladi su dobili priliku da se bolje 
upoznaju, razmjene svoja iskustva i 
predstave svoju zemlju i općinu. Načelnici 
općina potpisali su i povelju o 
bratimljenju između gradova i općina 
partnera na projektu što je osnova za 
dugoročniju suradnju i rad na zajedničkim 
projektima.

Partneri na projektu 

 

Općina Erdut – HRVATSKA 
Općina Jelgava – LATVIA 
Općina Dobele – LATVIA 
Općina Wachock – POLJSKA 
Općina Deta – RUMUNJSKA 
Općina Mosso – ITALIJA 
Općina Valle Mosso- ITALIJA 
Općina Pray –ITALIJA 
Općina Soprana – ITALIJA 
Općina Coggiola - ITALIJA


