
 
1. Osnovni podaci 
 Naziv pravne osobe/ ime i prezime Općina Erdut 
 Ime, prezime i funkcija odgovorne osobe Jugoslav Vesić, načelnik 
 Telefon / faks +385 31 590-111; 031/590-150 
 Adresa/Sjedište Bana Josipa Jelačića 4, 31226 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:  

 

ŽIVOT NAŠ NEKADAŠNJI… 
OBNOVA TRADICIJSKE KUĆE U BIJELOM BRDU 

 Opis projekta, ciljevi i rezultati projekta 
 
Općina Erdut obuhvaća naseljena mjesta Aljmaš, Bijelo Brdo, Erdut i Dalj. Sva ova 
mjesta imaju značajne pretpostavke za razvoj turizma, a zajednički svakako da ponuda 
područja postane raznovrsnija i bogatija. Tradicijska kuća bitan je element ponude, daje 
mogućnost prezentacije graditeljske baštine područja ne samo u stambenom dijelu nego i 
u mogućnosti prikaza gospodarskih zgrada Slavonije. Upravo gospodarske zgrade 
predmet su projekta, njihova rekonstrukcija i uređenje za posjetitelje. ČARDAK, 
AMBAR I BUNAR neizostavni su dijelovi svakog slavonskog dvorišta. Projektom je 
predviđeno uređenje dvorišta sa gospodarskim objektima, kao i cvjetnjakom zasađenim 
autohtonim cvijećem i raslinjem, te postavljanje osvjetljenja i turističke info ploče. 
 
 
 Ciljevi projekta :  

- Zaštita i vrednovanje baštine, uključivanjem u turističku ponudu, 
- Revitalizacija tradicijske arhitekture, kulture i običaja, 
- Stvoriti pretpostavku 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. 

 
 

http://www.opcina-erdut.hr/


 Očekivani rezultati i predviđeni učinak projekta: razvijena i unaprijeđena turistička 
infrastruktura općine Erdut koja izravno potiče razvoj općine uz valorizaciju vrijednosti i 
potencijala područja. 

  
 

Glavne aktivnosti:  

1. Razvijanje programa informiranja javnosti o projektu 

2. Okupljanje svih aktera u turističkoj djelatnosti (touroperatera iz bliže okolice, 
turističkih zajednica, obiteljskih gospodarstava, udruga i stanovnika općine 
Erdut). Planirana akivnost EVENT U BIJELOM BRDU ( druženje u tradicijskoj 
kući uz ožiljavanje starih zanata i gastronomskih specijaliteta, nekadašnjih 
pjesama, plesova i divana). 

3. Uređenje okućnice (uređenje ulaza u dvorište, uređenje turističke karte područja, 
uređenje gospodarskog dijela dvorišta). 

4. Rad s medijima tijekom trajanja projekta. 

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

3. Financijske informacije o projektu 
 Ukupna vrijednost projekta  149.624,71 
 Vlastita sredstva za projekt 69.624,71 
 Sredstva iz drugih izvora financiranja 80.000,00 
4. Financirano iz programa – poziva:  
 

 

Program poticanja zaštite, obnove i 
uključivanja u turizam baštine u turistički 
nerazvijenim područjima „BAŠTINA U 
TURIZMU“. 

5. Relevantnost projekta  
Ciljane skupine Poduzetnici, obrtnici, seoska gospodarstva    

koja ostvaruju prihod od turizma, jedinica      
lokalne samouprave – općina Erdut –      
Bijelo Brdo – stvaranjem preduvjeta za      
kvalitetniji turistički razvoj, 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 
tradicijski adekvatan izlažu ručno rađene 
ili tkane proizvode s motivima ovoga 
kraja. 

Podatke  i projektni prijedlog pripremili 
 

 

Poduzetničko-razvojni centar općine Erdut 
LRA d.o.o. 

 


