
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:  

UPOZNAJMO SVOJU ZELENILOM BOGATU OPĆINU ERDUT 



Cilj projekta:  
• Educirati djecu i građane o prirodnim resursima općine Erdut, te o značaju 

održivog razvoja zajednice 
• Kroz radove najmlađih stanovnika područja, podići svijest lokalnog 

stanovništva o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštiti i očuvanju 
prirodnih ljepota naše općine. 

Očekivani rezultati i predviđeni učinak projekta: 
• Održano 5 edukativnih radionica na otvorenom, ukupan broj djece 142 

• Dva edukativna izleta za djecu osnovnih škola, ukupno 72 djece 

• Zasađeno 20 komada tradicijskih sadnica voća 

• Zasađeno 100 komada sadnica cvijeća i 100 komada sadnica povrća 

• Lokalno stanovništvo upoznato sa prirodnim i zaštićenim ljepotama svoje 
općine 

• Podignuta svijest o smanjenu nastajanja i odlaganja otpada na za to 
neadekvatna mjesta 

Glavne aktivnosti:  

• Ekološke radionice pod nazivom “Smanji smeće - da priroda blista od sreće”! 

1. Djeca vrtićke dobi  

1.1.  Edukativna radionica u Dječjem vrtiću u Dalju pod nazivom Pokupimo 
smeće-posadimo povrće i cvijeće! 

1.2.  Edukativna radionica u Dječjem vrtiću u Bijelom Brdu pod nazivom 
Pokupimo smeće-posadimo povrće i cvijeće! 

2. Osnovnoškolski uzrast djece 

2.1.  Edukativni izlet/radionica sa učenicima šestih razreda Osnovnih škola Dalj i 
Bijelo Brdo pod nazivom Upoznajmo poučnu stazu značajnog krajobraza 
Erdut 

2.2.  Edukativni izlet/radionica sa učenicima četvrtih razreda područnih Osnovnih 
škola Aljmaš i Erdut pod nazivom Dunavskom obalom kroz Dalj do 
Kulturnog i znanstvenog centra Milutin Milanković 

3. Srednjoškolski uzrast 

3.1.  Edukativna radionica u srednjoj školi Dalj pod nazivom Očuvajmo 
tradicijske sadnice 

4. Promidžbene aktivnosti 



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 32.250,00 kuna

Vlastita sredstva za projekt 14.100,00 kuna

Sredstva iz drugih izvora financiranja Fond za zaštitu okoliša

4. Pripremljenost projekta Projekt završen

Relevantnost projekta

Ciljane skupine Obrazovne ustanove koje djeluju na 
području općine Erdut (djeca vrtićke dobi, 
osnovnoškolskog uzrasta i 
srednjoškolskog uzrasta).

Tko upravlja projektom? Općina Erdut

Učinak projekta na zajednicu Lokalno stanovništvo upoznato sa 
prirodnim i zaštićenim ljepotama svoje 
općine, te podignuta svijest o smanjenju 
nastajanja i odlaganja otpada na za to 
neadekvatnim mjestima.

Autor/autori projektne ideje 

 

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut 
lokalna razvojna agencija d.o.o.


