VILJEVO
2027
KATALOG RAZVOJNIH PROJEKATA
OPĆINE VILJEVO DO 2027. GODINE NA
TEMELJU KONCEPTA “PAMETNA OPĆINA“

PROSINAC 2020. OŽUJAK 2020.

Naručitelj:
Općina Viljevo
Ulica braće Radića 87
HR-31531 Viljevo

Dokument izradili:

T&MC Group
Zelinska ulica 4
HR-10000 Zagreb
Tel: +385 1 4811 230
www.tmc-holding.com

Sudjelovali u izradi dokumenta:
T&MC Group
1. Dr.sc. Damir Novotny, Managing Partner
2. MBA Vedran Sablić, Consultant
3. Lucia Punda, mag. oec. Consultant

SADRŽAJ
1. KATALOG PROJEKATA ..................................................................................................................... 1
1.1 Područje djelovanja: Gospodarstvo, poljoprivreda i radna mjesta ................................................. 1
1.2 Područje djelovanja: Život u Općini i stanovanje.......................................................................... 13
1.3 Područje djelovanja: Općinska uprava, ruralne usluge i suradnja................................................ 18
2. PROCES IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA ............................................................... 20
2.1. Financiranje projekata ............................................................................................................... 22

VILJEVO PAMETNA OPĆINA 2027

1. KATALOG PROJEKATA
1.1 Područje djelovanja: Gospodarstvo, poljoprivreda i radna mjesta

NAZIV PROJEKTA

UREĐENJE, OPREMANJE I USPOSTAVA AGROTEHNOLOŠKOG PARKA

Broj projekta:

PI – 1.1.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Budući da je razvoj gospodarstva i stvaranje novih radnih mjesta
najvažnija razvojna potreba, izgradnja suvremenog Agro – tehnološkog
parka predlaže se kao najvažniji kapitalni projekt koji će Općina pokrenuti
u razdoblju 2021.-2027. g. U prvoj fazi je potrebno osigurati uređenje i
opremanje prostora – nekadašnje „karaule“. U drugoj fazi će se kroz Agro
– tehnološki park osigurati resursi (prostorni, ljudski – servisni, tehnološki)
za razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje s naglaskom na stjecanje i
dijeljenje znanja i vještina vezanih uz „pametnu“ povrtlarsku proizvodnju i
uzgoj lupinastog voća (posebice lijeske), kako bi se već postojeći trend
rasta uzgoja lupinastog voća u Općini usmjerio prema „pametnim“
rješenjima.
Dakle, kroz Agro – tehnološki park će ostvariti uvjeti za osnivanje
Proizvođačke organizacije na razini Općine (moguće i mini – regije Donji
Miholjac) čime će se osigurati mogućnost uspostave programa lokalnog
dijeljenja resursa, znanja, proizvoda i usluga kako bi omogućila povećana
produktivnost pri uzgoju, preradi i distribuciji (prodaji) poljoprivrednih
dobara. Također, u suradnji s Fakultetom agrobiotehničkih znanosti iz
Osijeka te ostalim institucijama u znanosti i visokom obrazovanju u domeni
agrobiotehničkih znanosti s područja RH i EU, razvijat će se programi
kojima će se na temelju primjera najboljih praksi primjene inovativnih
postupaka i rješenja u poljoprivredi pružati potpora i know-how
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poljoprivrednicima s područja Općine. Agro – tehnološki park će time biti
središnje mjesto u kojem će se teoretske spoznaje primjenjivati u praksi,
a to će biti moguće kroz osiguravanje prostora i svih potrebnih tehnoloških
rješenja, što podrazumijeva zadovoljavanje potrebe za visokom razinom
opremljenosti prostora. Konačno, Agro – tehnološki park će kroz projekte
koje će pokretati omogućiti povezivanje i razmijene lokalnih
poljoprivrednika s poljoprivrednicima i organizacijama s područja EU te
facilitirati njihovo sudjelovanje na međunarodnim projektima (primjerice
The Internet of Food and Farm 2020). Pri uređenju i opremanju Agrotehnološkog parka u obzir će se uzeti primjena rješenja koja se oslanjaju
na što veću energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije.
Opći cilj:

Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i kvalitetnih
radnih mjesta

Planirana vrijednost:

HRK 15,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2021. – Q1 2022.
Realizacija: Q3 2022. – Q4 2024.
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NAZIV PROJEKTA

OBNOVA I VALORIZACIJA VIDIKOVCA GROFA MAILÁTHA
U SVRHU RAZVOJA CIKLO-TURIZMA

Broj projekta:

PI – 1.2.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Kako bi se stvorila pretpostavka za razvoj komplementarnog dijela
turističko – ugostiteljske ponude Općine koji se temelji na kulturnom
turizmu, potrebno je pristupiti valorizaciji i revitalizacije kulturne
baštine. Na području Općine, ali i cijele mini-regije Donji Miholjac, nalazi
se više objekata koji se vezuju uz baštinu grofa Mailátha. Kako bi se na
temelju prepoznatljive zajedničke kulturne atrakcijske osnove nasljeđa
grofa Mailátha razvijao prepoznatljivi destinacijski imidž cijele mini-regije
Donji Miholjac, potrebno je pristupiti obnovi pojedinačnih objekata, a
potom i njihovom povezivanju kroz infrastrukturna rješenja i stvaranje
jedinstvenog turističkog proizvoda temeljenog na temi grofa Mailátha
Današnja lugarnica, nekadašnji vidikovac grofa Mailátha, će se po
prelasku u vlasništvo Općine turistički valorizirati za potrebe izletničkog i
cikloturizma, kao odmorište s ponudom proizvoda lokalnih OPG - ova i
turistička atrakcija. Objekt će imati poveznicu na biciklističku rutu, ali će
biciklističkim stazama (cestama) biti povezan i s vlastelinskom
gostionicom. Biciklističko odmorište će imati uključeni potpuno digitalni TIC
s pristupnom točkom za besplatni bežični internet, solarno napajanje
elektroničkih uređaja te samoposlužni uređaj na kojem će biti moguće
kupiti prerađene proizvode lokalnih OPG – ova. Kako bi se potaknulo
bicikliste da se odluče na kupnju usluge turističkog vođenja prema
konceptu proširene stvarnosti (kojima će moći pristupiti i putem vlastitih
pametnih uređaja, putem posebno razvijene platforme dostupne u trgovini
aplikativnih mobilnih rješenja) za svaku kupnju turističkog vođenja će im

3

VILJEVO PAMETNA OPĆINA 2027

putem samoposlužnog uređaja biti darovan paketić s lokalnim proizvodima
uz personaliziranu zahvalu izrađenu putem aplikativnog rješenja.
Opći cilj:

Unapređenje uvjeta življenja u općini i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 1,5 milijuna

Financiranje:

Privatni ulagač / Općina

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2021. – Q1 2022.
Realizacija: Q3 2022. – Q3 2023.
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OBNOVA I TURISTIČKO – UGOSTITELJSKA
NAZIV PROJEKTA

VALORIZACIJA VLASTELINSKE GOSTIONICE GROFA
MAILÁTHA

Broj projekta:

PI – 1.3.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Kako bi se stvorila pretpostavka za razvoj komplementarnog dijela
turističko – ugostiteljske ponude Općine koji se temelji na kulturnom
turizmu, potrebno je pristupiti valorizaciji i revitalizacije kulturne
baštine. Na području Općine, ali i cijele mini-regije Donji Miholjac, nalazi
se više objekata koji se vezuju uz baštinu grofa Mailátha. Kako bi se na
temelju prepoznatljive zajedničke kulturne atrakcijske osnove nasljeđa
grofa Mailátha razvijao prepoznatljivi destinacijski imidž cijele mini-regije
Donji Miholjac, potrebno je pristupiti obnovi pojedinačnih objekata, a
potom i njihovom povezivanju kroz infrastrukturna rješenja i stvaranje
jedinstvenog turističkog proizvoda temeljenog na temi grofa Mailátha.
Na području Općine nalazi se nekadašnja vlastelinska gostionica.
Vlastelinska gostionica je danas kuća u privatnom vlasništvu. U prvoj
fazi je potrebno je pristupiti ulasku u vlasništvo objekta i njegovoj
restauraciji, kako bi se očuvali izvorni elementi gradnje i uređenja objekta
(primjerice natpisi koji datiraju iz 18. stoljeća). U drugoj fazi će se osigurati
uvjeti za stjecanje turističko – ugostiteljske namjene objekta, s naglaskom
na tradicionalnu i autohtonu ugostiteljsku i turističku ponudu proizvoda
lokalne proizvodnje (lokalnih OPG-ova). Pored mogućnosti kupnje hrane i
pića, dostupne će biti i usluge organiziranih turističkih aktivnosti –
turističkih doživljaja na zahtjev (edukativnih turističkih vođenja kroz
uporabu tehnologija proširene stvarnosti i interaktivnih kulturno –
povijesnih turističkih vođenja, kao dijela zajedničkog turističkog proizvoda
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mini-regije Donji Miholjac). Dodatno, postoji mogućnost održavanja
organiziranih kulturnih događanja i proslava. Objekt će biti prezentiran kao
jedna od sastavnica šireg turističkog proizvoda. Omogućit će se pristup
biciklističkoj stazi kako bi se privukli ciklo – turisti te će biti prezentiran
putem digitalnog TIC -a (na biciklističkom odmorištu vezanom uz vidikovac
grofa Mailátha) i označen odgovarajućom signalizacijom.
Opći cilj:

Unapređenje uvjeta življenja u općini i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 2,0 milijuna

Financiranje:

Privatni ulagač / Općina

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2021. – Q1 2022.
Realizacija: Q3 2022. – Q3 2023.
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OBNOVA I VALORIZACIJA UPRAVNE
ZGRADE ŠUMARIJE GROFA MAILÁTHA

NAZIV PROJEKTA

SVRHU RAZVOJA LOVAČKOG TURIZMA
Broj projekta:

PI – 1.4.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

S obzirom na polustoljetnu tradiciju lovstva na prostoru Općine, kao i
potencijal razvoja lovačkog turizma, koji se kao nameće kao jedan od
specifičnih oblika turizma s stabilnom i neelastičnom turističkom
potražnjom, potrebno je osigurati osnovnu infrastrukturu za pružanje
usluga smještaja turistima – lovcima. Pored smještajnih jedinica, u hotelu
za lovce potrebno je urediti zajedničke prostorije za susrete, edukacije,
kao i pružanje usluga hrane i pića, koji trebaju biti povezani s tradicijskim,
autohtonim namirnicama i načinima pripreme hrane. Lovački dom kao dio
turističke ponude će biti otvoren i za sve ostale segmente turističke
potražnje koji će težiti autohtonom turističkom iskustvu. Projekt će biti
sastavni dio jedinstvenog turističkog proizvoda temeljenog na temi grofa
Mailátha pa će kao dio turističke ponude mini-regije biti povezan s drugim
objektima kroz aktivnosti organiziranog turističkog vođenja.

Opći cilj:

Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i kvalitetnih
radnih mjesta

Planirana vrijednost:

HRK 9,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / Općina / privatni ulagači

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2022. – Q1 2023.
Realizacija: Q3 2023. – Q4 2024.
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OBNOVA I VALORIZACIJA
KULTURNE BAŠTINE –
„ČETIRI CRKVE

NAZIV PROJEKTA

MIHOLJAČKOG
KRAJA“
Broj projekta:

PI – 1.5.

Lokacija projekta:

Općine: Viljevo (naselje Viljevo), Magadenovac (naselje Šljivoševci),
Marijanci (naselje Marijanci); Grad: Donji Miholjac (naselje Sveti Đurađ)

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Projekt obuhvaća četiri sakralne građevine koje su u pravnom statusu
zaštićenog kulturnog dobra te na listi nepokretnih pojedinačnih kulturnih
dobara, s datacijom iz 15. stoljeća, odnosno s izvornim stilskim obilježjima
gotike:
1. Crkva sv. Andrije Apostola (Z-5294) – naselje Viljevo (Općina
Viljevo): izvorna gotička građevina s intervencijama iz 18. i 19. st.;
2. Crkva sv. Grgura Velikog (Z-1673) – naselje Šljivoševci (Općina
Magadenovac): izvorna gotička građevina, obnovljena u 19. st
(stilska obilježja historicizma);
3. Crkva sv. Petra i Pavla (Z-1655) – naselje Marijanci (Općina
Marijanci): izvorna gotička građevina s intervencijama iz 19. st
(obnavljana u dva navrata);
4. Crkva sv. Jurja (Z-1672) – naselje Sveti Đurađ (Grad Donji
Miholjac): izvorna gotička crkva, u 18. st. uređena u baroknom
stilu.
S obzirom da se radi o zaštićenim kulturnim dobrima koja su sakralne
građevine gdje je nositelj prava, odnosno vlasnik kulturnog dobra
Nadbiskupija Đakovačko – osječka, a nadležno tijelo za zaštitu i očuvanje
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Konzervatorski odjel u Osijeku – Uprava za zaštitu kulturne baštine
Ministarstva kulture, uključene JLS (Viljevo, Magadenovac, Marijanci,
Donji Miholjac) te moguće javne ustanove u kulturi koje mogu sudjelovati
na projektu (postojeće ili one koje JLS mogu osnovati) će sukladno Zakonu
o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 62/20) i Pravilniku o uvjetima za
dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih
dobara (NN 98/18) surađivati s nositeljima prava (Nadbiskupija) i
nadležnim tijelom (Konzervatorski odjel u Osijeku). Daljnji predloženi
sudionici su TZG Donji Miholjac, Restauratorski odjel Osijek, Odsjek za
povijest i Katedra povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Osijeku,
Ekonomski fakultet u Osijeku i lokalni PG-ovi.
Projekt obuhvaća idejni, glavni i izvedbeni projekt detaljne obnove
navedenih sakralnih građevina u prvoj fazi kako bi se omogućila njihova
valorizacija u turističke svrhe čime bi se aktivirala do sada zapostavljena
atrakcijska osnova u drugoj fazi. S obzirom na mogućnost storytellinga,
projektom bi se u drugoj fazi obuhvatilo organiziranje i izvođenju
organiziranih turističkih aktivnosti – turističkih doživljaja na zahtjev
(edukativnih turističkih vođenja kroz uporabu tehnologija proširene
stvarnosti radi prikazivanja razvoja sakralne baštine, ali i cijele mini-regije
Donji Miholjac, kroz vrijeme i tokom različitih povijesnih događanja;
kulturno – povijesnih turističkih vođenja, gdje bi se turisti bili sukreatori
doživljaja, primjerice na način da ih se uključi u vođenje u ulozi sudionika
povijesnih događanja koja su oblikovala povijest Miholjačkog kraja, što je
moguće pomoću pružanja replika predmeta svakodnevne uporabe –
primjerice odjeće, oružja i sl. – turistima na korištenje) i odgovarajućih
organiziranih turističkih događanja (glazbeni festival glazbe na
srednjovjekovnim glazbalima i baroknim glazbalima).
Pored toga, razvijat će se i infrastruktura u svrhu razvoja turizma – kako bi
se povećala dostupnost i atraktivnost sakralnih objekata kao turističkih
proizvoda uključenih u druge SOT-ove koji se razvijaju u širem području,
razvit će se tematska biciklistička staza s odgovarajućom signalizacijom.
Tematska biciklistička staza „Četiri crkve Miholjačkog kraja“ će biti
povezana s ostalim biciklističkim stazama na području Općine te će kao
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zaseban turistički proizvod biti prezentirana i ponuđena na „pametnom“
biciklističkom odmorištu uz vidikovac grofa Mailátha, gdje će funkcionirati
digitalni TIC.
Pretpostavlja se i mogućnost povezivanja projekta kako bi se valorizirala i
druga kulturno – povijesna resursna osnova na području mini-regije Donji
Miholjac.
Opći cilj:

Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i kvalitetnih
radnih mjesta

Planirana vrijednost:

HRK 14,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / JLS Viljevo, Magadenovac, Marijanci, Donji Miholjac /
Nadbiskupija Đakovačko - osječka

Vremenski plan:

Projektiranje: Q3 2021. – Q1 2023.
Realizacija: Q3 2023. – Q4 2025.
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IZGRADNJA TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

NAZIV PROJEKTA
Broj projekta:

PI – 1.6.

Lokacija projekta:

Općina

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Općina će stvoriti infrastrukturne i prostorno-planske pretpostavke za
ulaganja u turističku infrastrukturu koja bi obuhvaćala:

Opći cilj:

•

uređenje pristupa području u blizini rijeke Drave (izvan prostora
regionalnog parka Mura – Drava), komunalnu infrastrukturu,
prostorno-planske uvjete;

•

izgradnju eko-kampa;

•

izgradnju izletničke zone.

Uspostavljanje nove gospodarske strukture i stvaranje novih i kvalitetnih
radnih mjesta

Planirana vrijednost:

HRK 6,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / Općina / privatni ulagači

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2021. – Q1 2023.
Realizacija: Q3 2023. – Q4 2026.
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NAZIV PROJEKTA

IZGRADNJA TURISTIČKE ZONE – ETNO SELA

Broj projekta:

PI – 1.7.

Lokacija projekta:

NASELJE BLANJE

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Turistička zona s etno selom pridonijela bi revitalizaciji naselja kroz
privlačenje turističke aktivnosti. Naglasak turističke ponude etno sela bi bio
na autohtonoj gastronomiji i iskustvu sudjelovanja u pripremi tradicionalne
hrane kroz manifestacije i festivale smještene u etno selu. Usluge hrane i
pića bi se nudile u ugostiteljskim objektima, a bila bi moguća i kupnja
prehrambenih i sličnih proizvoda lokalnih OPG – ova s područja Općine.
Pružala bi se i usluga smještaja u tradicionalno uređenim smještajnim
objektima. Kako komplementarne usluge pojavile bi se turističke aktivnosti
koje spadaju u aktivni odmor: hiking, cikloturizam vezan uz Dravsku
biciklističku rutu, rekreativno jahanje i sl.

Opći cilj:

Unapređenje uvjeta življenja u općini i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 1,5 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / privatni ulagači

Vremenski plan::

Projektiranje: Q4 2022. – Q4 2023.
Realizacija: Q1 2024. – Q4 2025.
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1.2 Područje djelovanja: Život u Općini i stanovanje

UREĐENJE SREDIŠTA OPĆINE

NAZIV PROJEKTA
Broj projekta:

PI – 2.1.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

U naselju Viljevo se planira integralni urbanističko-arhitektonski projekt
uređenja središta Općine u okviru kojeg će se izgraditi prostori za općinsku
upravu, središnje mjesto okupljanja stanovnika te infrastruktura za
organiziranje kulturnih i drugih događaja.

Opći cilj:

Unapređenje uvjeta i kvalitete življenja i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 20,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plam:

Projektiranje: Q1 2020. – Q1 2021.
Realizacija: Q3 2021. – Q4 2023.
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IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA

NAZIV PROJEKTA
Broj projekta:

PI – 2.2.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Općina je započela projekt izgradnje dječjeg vrtića za 45 djece, kao jednu
od najvažnijih kapitalnih investicija

Opći cilj:

Unapređenje uvjeta življenja u općini i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 6,5 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / Općina

Vremenski plan:

Realizacija: Q3 2021.
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NAZIV PROJEKTA

PROGRAM UREĐENJA NASELJA – „LIJEPO VILJEVO“

Broj projekta:

PI – 2.3.

Lokacija projekta:

NASELJA NA PODRUČJU OPĆINE

Vrsta projekta:

KOMPLEMENTARNI PROJEKT

Opis:

Opći cilj:

•

Uređenje javnih zelenih površina – predstavlja dugoročni prioritet
intervencije.

•

Uređenje starih kuća u naseljima – Općina će inicirati program
energetske obnove kuća u kojima se stanuje. Kuće koje su
zapuštene i u kojima se ne stanuje, općinska uprava će sustavno
preuzimati, obnavljati i nuditi mladim bračnim parovima koji se
žele nastaniti na području Općine-

Unapređenje uvjeta življenja, zaustavljanje negativnih demografskih
trendova i privlačenje talenata na područje Općine

Planirana vrijednost:

HRK 5,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2020. – Q1 2021.
Realizacija: Q3 2021. – Q4 2023.
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NAZIV PROJEKTA

UREĐENJE SPORTSKO – REKREACIJSKE ZONE

Broj projekta:

PI – 2.4.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Na području sportsko – rekreacijske zone će se pristupiti uređenju i
izgradnji sportskih terena za nogomet, košarku, kao i prostorom za
cageball, vježbanje na otvorenom i zidu za slobodno penjanje na
otvorenome. Na području sportsko – rekreacijske zone će biti izgrađeno i
natkriveno gledalište za 200 – 300 gledatelja.

Opći cilj:

Unapređenje uvjeta življenja u Općini i zaustavljanje negativnih
demografskih trendova

Planirana vrijednost:

HRK 1,5 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2021. – Q1 2022.
Realizacija: Q3 2022. – Q4 2023.
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NAZIV PROJEKTA

IZGRADNJA MANJE VIŠENAMJENSKE DVORANE

Broj projekta:

PI – 2.5.

Lokacija projekta:

VILJEVO

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Izgradnja višenamjenske dvorane u sklopu projekta izgradnje središta
Općine ima cilj uspostavljanja infrastrukturnih uvjeta za razvoj kulturnih
djelatnosti i organizaciju događaja, festivala i proslava (u okviru izgradnje
novog općinskog središta ili u nekoj od napuštenih kuća). Višenamjenska
dvorana bi bila glavna infrastrukturna investicija za unapređenje uvjeta
života u Općini, razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti, razvoj ugostiteljskih
djelatnosti.

Opći cilj:

Unapređenje uvjeta života i razvoj kulturnih i kreativnih djelatnosti

Planirana vrijednost:

HRK 20,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2023. – Q1 2024.
Realizacija: Q3 2025. – Q4 2027.
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1.3 Područje djelovanja: Općinska uprava, ruralne usluge i suradnja

DIGITALIZACIJA OPĆINSKE UPRAVE

NAZIV PROJEKTA
Broj projekta:

PI – 3.1.

Lokacija projekta:

VILJEVO I MINI – REGIJA DONJI MIHOLJAC

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Digitalizacija općinske uprave i pružanja ruralnih usluga predstavlja
program više projekata digitalne transformacije Općine u cilju stvaranja
pretpostavki za ubrzavanje ukupnog socio-ekonomskog razvoja na
temelju koncepta ”pametno selo”. Općina će u razdoblju do 2027. godine
pokrenuti nekoliko projekata povezane s uvođenjem digitalnih tehnologija
u općinsku upravu te digitalizaciju usluga koje pruža općinska uprava.
Projekte digitalizacije će pokretati Općina samostalno i u suradnji sa
susjednim JLS u mini regiji Donji Miholjac te u prekograničnoj suradnji s
drugim JLS u europskoj Podunavskoj regiji.

Opći cilj:

Poboljšanje kvalitete usluga koje pruža općinska uprava i razvoj novih
ruralnih usluga

Planirana vrijednost:

HRK 3,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi

Vremenski plan:

Projektiranje: Q1 2020. – Q1 2021.
Realizacija: Q3 2021. – Q4 2023.
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NAZIV PROJEKTA

RAZVOJ „PAMETNE“ LOKALNE MOBILNOSTI

Broj projekta:

PI – 3.2.

Lokacija projekta:

VILJEVO I MINI REGIJA DONJI MIHOLJAC

Vrsta projekta:

GLAVNI PROJEKT

Opis:

Razvoj ”pametne” lokalne mobilnosti, odnosno organiziranja lokalnog
javnog prijevoza za povezivanje naselja unutar Općine, te s naseljima u
susjednim općinama, je jedan od projekata unapređenja kretanja
stanovnika, posebno roditelja, djece te starijih i manje pokretnih osoba od
mjesta stanovanja do mjesta pružanja javnih, zdravstvenih, socijalnih i
ostalih ruralnih usluga. Ovaj projekt će se također koordinirati sa susjednim
JLS u mini-regiji

Opći cilj:

Poboljšanje kvalitete usluga koje pruža općinska uprava i razvoj novih
ruralnih usluga

Planirana vrijednost:

HRK 1,0 milijuna

Financiranje:

EU fondovi / Općina / privatni ulagači (koncesionari)

Vremenski plan::

Planiranje: Q3 2020. – Q3 2021.
Realizacija: Q4 2021. – Q4 2025.
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2. PROCES IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH PROJEKATA
Provođenje definiranog strateškog Plana razvoja Općine i ostvarivanje postavljenih strateških ciljeva
odvijat će se kroz implementaciju strateških projekata prema Katalogu razvojnih projekata i Akcijskom
planu s vremenskim okvirom provođenja. Ovi su dokumenti sastavni dio Strateškog plana razvoja Općine.
Iskustvo provedbe strateških projekata koji se temelje na konceptu ”Pametan grad” (istraživački projekt
ASCIMER je prikupio relevantne empirijske informacije) koji je također primjenjiv i na Općinu, ukazuje na
sljedeće glavne činitelje uspješnosti (Slika 1):
1. Uključenost interesnih dionika i definiranje zadataka
•

odgovornost i definiranje zadataka (dodjela zadataka svakom interesnom dioniku koji sudjeluje
u implementaciji te dodjela odgovornosti za različite aktivnosti – i moguće neuspjehe – moraju
unaprijed biti definirani kako bi se osigurala uspješna implementacija)

•

vodstvo i koordinacija (između interesnih dionika mora postojati koordinacija i jasno definirano
vodstvo kako bi se olakšao proces implementacije projekata);

2. Uključenost stanovnika
•

kontinuiranost procesa (stanovnici moraju kontinuirano sudjelovati za vrijeme razvoja i trajanja
projekata);

3. Višerazinsko upravljanje i pravni okvir
•

stvaranje ad – hoc poduzeća ili lokalnih razvojnih agencija za veće projekte (osnivanje poduzeća
za upravljanje projektom može značajno pomoći u implementaciji, moguće je osnivanje i lokalnih
razvojnih agencija koje će surađivati s interesnim dionicima u određenim projektima);

•

pravni okvir (ključan problem za nabavu u procesu implementacije koji mora biti uzet u obzir);

4. Održivost i učinkovitost
•

tržišno natjecanje i poticanje lokalnog razvoja (fokus na održivosti je ključna te je bitno omogućiti
lokalnim poduzećima natjecanje u nabavi te promoviranje njihovog sudjelovanja u projektima);

5. Eksternalije
•

upravljanje eksternalijama (potrebno je uzeti u obzir moguće pozitivne i negativne učinke te
izraditi financijski plan kako bi se eksternalije uravnotežile;

6. Nadzor i prilagodljivo upravljanje
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•

nadzor nad implementacijom (nadziranje ove faze ključno je zbog više efikasnosti i prilagodbe
procesa promjenama u razvoju te mogućnosti prenosivosti);

•

upravljanje rizicima (potrebno je upravljati rizicima s obzirom na moguće probleme za vrijeme
implementacije);

7. Inovacije i tehnologije
•

inovacije u implementaciji (novi pristupi zahtijevaju inovativnu implementaciju kako bi se
osigurala uspješnost);

•

IT alati za transparentnost i uključenost stanovnika (IT alati predstavljaju glavnu ulogu u
uključenosti i sudjelovanju stanovnika);

8. Prijenos znanja
•

prijenos znanja u implementaciji (u ovoj fazi ključno je promatrati i druga iskustva u području,
potrebno je kontaktirati stručnjake i interesne dionike s iskustvom u implementaciji sličnih
projekata kako bi se osigurao uspjeh); i,

9. Vidljivost projekata.

Slika 1: Uključenost interesnih dionika

Izvor: ASCIMER – Governance and implementation of Smart City projects in the Mediterranean /Prilagodba T&MC Croatia
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Viljevo 2027 – plan razvoja Općine do 2027. godine u kontekstu razvojnog koncepta ”pametna općina”
temeljni je razvojni dokument Općine koji obuhvaća razdoblje financijske perspektive EU 2021 – 2027.
godine. Plan razvoja Općine i ostale strateške dokumente (Katalog razvojnih projekata i Akcijski plan)
usvaja općinsko vijeće kao svoje ključne političke projekte.
Plan razvoja Općine je dinamičan dokument koji će tijekom svog životnog vijeka doživjeti promjene i
dopune u skladu s novim situacijama koje se pojavljuju u okruženju. Novelaciju Plana razvoja također
usvaja općinsko vijeće na prijedlog Načelnika.
Za realizaciju Plana razvoja Općine odgovornost preuzima Načelnik i njegovi zamjenici. Odgovornost
operativne pripreme projekata preuzimaju Jedinstveni upravni odjel i ostale nadležne službe u Općini.
Svaki implementacijski projekt ili skupina projekata mora imati svog voditelja i projektni tim. Odgovornosti
voditelja projekta i njegovog projektnog tima su sljedeće:
•

Izrada projektnog plana;

•

Priprema projektne i studijske dokumentacije;

•

Izbor optimalnog modela financiranja;

•

Izrada prijave za korištenje EU fondova;

•

U suradnji sa ostalim nadležnim službama u Općini osiguranje bankarskog međufinanciranja
(HBOR, komercijalne banke);

•

Organiziranje javne nabave te ugovaranje radova na projektu;

•

Upravljanje projektom i uspostavljanje sustava kontrolinga; i

•

Osiguranje informiranja i vidljivosti projekta.

2.1. Financiranje projekata
Za financiranje razvojnih projekata Općini su na raspolaganju sljedeći izvori:
1. Potpore iz strukturnih i kohezijskih fondova EU kroz operativne programe i natječaje koje
raspisuju provedbena tijela u Republici Hrvatskoj;
2. Potpore iz makro-regionalnih politika EU; i,
3. Potpore iz nacionalnih izvora – državnog proračuna Republike Hrvatske.
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Osim potpora (bespovratnih sredstava) Općina može koristiti i kreditno financiranje projekata iz programa
financiranja razvojnih projekata Hrvatske banke za obnovu i razvitak koja kreditira razvojnih projekata
jedinica lokalne samouprave direktno i u suradnji s komercijalnim bankama.
Od ostalih načina financiranja, dostupan je i model javno-privatno partnerstvo (JPP) koji se odnosi na
kooperativno djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju
javnih usluga.
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