
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.općina-erdut.hr 

opcinaer@inet.hr 

 Ustrojstveni oblik  

(JLS, udruga, zadruga, trgovačko društvo) 

 

Jedinica lokalne samouprave 

2. Projektna ideja  

 Naziv projektne ideje:  

 

Tour.Edu.Net.Erdut 

 Opis projekta, ciljevi i rezultati projekta 

 Cilj projekta:  

1. Poboljšati kvalitetu turističke ponude u općini Erdut, usklađivanjem kompetencija 

pružatelja turističkih usluga s novim trendovima u turizmu 

2. Podići kvalitetu turističke usluge kroz brendiranje destinacije i obiteljskih 

poljoprivrednih gospodarstava 

3. Provedebom neposrednih terenskih edukacija stvoriti preduvjete za razvoj novih oblika 

turizma na području općine Erdut 

4. Pojačati promidžbu obiteljskog smještaja i vinarstva na području općine Erdut. 

 

 Očekivani rezultati i predviđenI učinak projekta: 

Podizanje kompetencije svih nositelja i pružatelja turističkih usluga u općini Erdut kroz 

usvajanje novih znanja i vještina, te razvoj novog turističkog proizvoda.  

 

Glavne aktivnosti: 

1. Trening modul ,,CIKLOTURIZAM-AKTIVNI POTENCIJAL DESTINACIJE” 

2. Trening modul ,,TKO SU CIKLOTURISTI I KAKO IH PRIVUĆI” 

3. TRENING MODUL ,,Bike&Bed smeštaj, Bike agencija, Bike usluge sa primjerima dobre 

prakse” 

4. Radionica ,,Što je brendiranje u turizmu i kako pomoći privatnim iznajmljivačima” 

5. Radionica ,,Alati brendiranja i marketinško oblikovanje” 

6. Radionica ,,Označavanje kvalitete (labelling), standardizacija i certificiranje u 

obiteljskom smještaju. 

http://www.općina-erdut.hr/


  

 

 

 

3. Financijske informacije o projektu 

 Ukupna vrijednost projekta u kunama  26.650,00  

 Vlastita sredstva za projekt 5.330,00 

 Sredstva iz drugih izvora financiranja 0 

4. Financirano iz programa – poziva:  

 

 

 

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim 

zajednicama na turistički nerazvijenim 

područjima u 2018. godini 

 

5. Relevantnost projekta  

Ciljane skupine Pružatelji usluga u turizmu s područja Općine 

Erdut (obiteljska gospodarstva u turizmu, kuće 

za odmor, vinari i ugostitelji), potencijalni 

budući pružatelji usluga u turizmu 

(poduzetnici koji žele registrirati bilo koju 

djelatnost u turizmu) 

Tko upravlja projektom? 
 

OPĆINA ERDUT 

Učinak projekta na zajednicu Kroz projekt stvorena je pretpostavka za 

inovativne edukativno-informativne sadržaje 

koji bi povećali kvalitetu ponude, te podigli 

razinu usluge i stvorili preduvjete za veću 

tržišnu prepoznatljivost Općine Erdut, te 

ponudili pružateljima usluge nove ideje za 

poslovanje i nastup na tržištu. 

Podatke  i projektni prijedlog pripremili 

 

  

Jelena Eklemović  

 


