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)
2.

Jedinica lokalne samouprave

Projektna ideja
Naziv projektne ideje:

ŽIVOT NAŠ NEKADAŠNJI – projekt obnove tradicijske kuće u Bijelom
Brdu

Cilj projekta:

Zaštita, obnova i vrednovanje baštine, uključivanjem u turističku ponudu
Revitalizacija tradicijske arhitekture, kulture i običaja
Stvoriti pretpostavke za razvoj turizma u ovom mjestu općine
Omogućiti socijalno i društveno povezivanje lokalne samouprave i zajednice
kao i različitih dobnih skupina
• Omogućiti zapošljavanje mladih i stručnih ljudi u području turizma, etnologije
• Razvoj sela i seoskog prostora
•
•
•
•

Očekivani rezultati i predviđeni učinak projekta:

• Promidžba turizma kao razvojne mogućnosti našeg područja
• Valorizacija turističkih potencijala općine Erdut
• Omogućiti zapošljavanje stručnih, mladih i sposobnih ljudi u području turizma,
u cilju sprečavanja depopulacijskih procesa
• Veća kvaliteta života koja će pospješiti i bolji društveni i kulturni život u selima
• U rekonstrukciju i izgradnju Tradicijske kuće uključene su sve društvene snage
čime se jača socijalna kohezija na području mjesta Bijelo Brdo kao i na
području cijele općine Erdut.
Glavne aktivnosti:

1. RAZVIJANJE PROGRAMA INFORMIRANJA JAVNOSTI O PROJEKTU
• Informiracije o projektu plasirati u medijima uz podizanje svijesti dionika o
važnosti projekta
2. OKUPLJANJE SVIH AKTERA U TURISTIČKOJ DJELATNOSTI
• Touroperatera iz bliže okolice
• Turističkih zajednica
• Obiteljskih gospodarstava
• Udruga i svih zainteresiranih za turistički razvoj
• Stanovnika općine Erdut
Planirana aktivnost: EVENT U BIJELOM BRDU (druženje u tradicijskoj kući,
ulaznica – stari predmet, slika, razglednica… Uz oživljavanje starih zanata i
gastonomskih specijaliteta, nekadašnjih pjesama, plesova i divana)
3. NABAVA STARINSKOG POKUĆSTVA
4. UREĐENJE OKUĆNICE
• Uređenje ulaza u dvorište, travnjak, cvjetnjak, stazice, ograda, bunar

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
Vlastita sredstva za projekt
Sredstva iz drugih izvora financiranja

4.

233.918,49 kn
planirano učešće 15%
Ministarstvo turizma i ministarstvo
kulture

Pripremljenost projekta
Projekt je u potpunosti završen.

Relevantnost projekta
Ciljane skupine

Poduzetnici, obrtnici, seoska gospodarstva
koja ostvaruju prihod od turizma, jedinica
lokalne samouprave – općina Erdut, Bijelo
Brdo, svi stanovnici općinskog mjesta,
prolaznici, turisti, posjetitelji mjesta.

Tko upravlja projektom?

Općina Erdut

Učinak projekta na zajednicu

Realizacijom projekta poboljšava se
gospodarski razvoj u općini, bolja
kvaliteta života i bolji društveni život sela.
Isto se omogućava udrugama s područja
općine da na jednom mjestu u prostoru
koji je adekvatan izlažu ručno rađene ili
tkane proizvode s motivima ovog kraja, ili
da dodatnim sadržajima rada različitih
majstora – obrtnika opričamo ovaj kraj.

Autor/autori projektne ideje

Bojana Orsić

