PROJEKT “ PROMETNICA - CESTA 2 U GRAĐEVINSKOM PODRUČJU
GOSPODARSKE NAMJENE VODNJAN SJEVER”
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog
materijala isključiva je odgovornost Grada Vodnjan-Dignano
Naziv projekta
Prometnica - Cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan sjever
Kratki opis projekta:
Projektom „Prometnica – cesta 2 u građevinskom području gospodarske namjene Vodnjan –
sjever“ je predviđena izgradnja prometnice sa svom potrebnom infrastrukturom – oborinskom
odvodnjom, fekalnom kanalizacijom, vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom i
elektrotehničkom instalacijom
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Izgradnjom prometnice i infrastrukture u Poduzetničkoj zoni „Vodnjan Sjever“ stvoriti će se
nužni uvjeti za daljnji razvoj poslovanja poduzetnika i povećanje zaposlenosti jer će
pristupačnost poduzetničkoj zoni Vodnjan Sjever utjecati na povećanje popunjenosti Zone i
povećanje aktivnosti postojećih korisnika iste. Općenito, unaprjeđenjem poduzetničke
infrastrukture ostvariti će se niz pozitivnih učinaka za sadašnje i buduće korisnike Poduzetničke
zone, te lokalnu zajednicu – Grad Vodnjan- Dignano i Urbano područje Pula.
Projekt će trajati 39 mjeseca tijekom 2018., 2019., 2020. i 2021. godine, a provodit će ga Grad
Vodnjan-Dignano.
U sklopu projekta provesti će se aktivnosti:
A1: Troškovi projektne dokumentacije: sastoji se od troškova izrade idejnog rješenja,
glavnog projekta, troškovnika, studije izvodljivosti i projektnog prijedloga
A2: Upravljanje projektom: uključuje trošak projektnog tima.
A3: Promidžba i vidljivost uključuje informiranje javnosti o fazama provedbe projekta,
završetku projekta, te iz projekta proizašlim učincima.
A4: Troškovi izgradnje nove poduzetničke infrastrukture: uključuje trošak izgradnje
prometnice.
A5 - Troškovi nadzora: aktivnost se odnosi na troškove stručnog građevinskog nadzora,
projektantskog nadzora i koordinatora II
Ukupna vrijednost projekta:
Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.637.761,94, od čega je 5.619.041,76 kn osigurano
bespovratnim sredstima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
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Razdoblje provedbe projekta:
Razdoblje provedbe projekta je od 22.10.2018. godine do 22.07.2021. godine
Kontakt osoba za više informacija:
•
•

Moira Drandić Pauro, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte,
moira.drandic@vodnjan.hr, 052 512 457
Emili Janko, viša stručna suradnica za gospodarstvo i EU projekte,
emili.janko@vodnjan.hr, 052 512 453

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr.
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