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UVOD
Razvojna agencija Općine Orebić (u daljnjem tekstu: Agencija) osnovana je 2018. godine kao ustanova
u vlasništvu Općine Orebić. Osnovana je s ciljem pomoći u identifikaciji, pripremi i provođenju
projekata za Općinu Orebić, poduzetnike te obiteljska poljoprivredna gospodarstva i jačanja lokalnog
razvoja. Agencija ima i važnu ulogu u razvoju civilnog društva, raznih klubova, udruga u svrhu povećanja
kvalitete života Općine Orebić. Također važno je naglasiti da je primarni cilj Agencije privlačenje
investicija i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva što potiče otvaranje novih radnih mjesta i
gospodarski rast.

MISIJA
Poduprijeti rast i razvoj svih dionika lokalne zajednice kroz učinkovito korištenje EU fondova, djelovati
na privlačenju domaćih i stranih investicija te zajedničkom suradnjom s drugim subjektima stvoriti
plodnu poduzetničku klimu.

CILJEVI AGENCIJE
•
•
•
•
•

Strateško planiranje i provođenje svih razvojnih projekata Općine Orebić,
stvaranje djelotvornog alata za poticanje lokalnog razvoja kroz pripremu i provedbu projekata
usmjerenih stvaranju pogodnih uvjeta za privlačenje ulaganja, razvoj turizma i poduzetništva,
što aktivnije sudjelovanje u korištenju sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih
fondova,
jačanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva,
razvoj i jačanje obrta posebice tradicijskih obrta.
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DJELOKRUG RADA AGENCIJE
•
•
•
•
•
•

Izrada i provedba strateških projekata za Općinu Orebić,
pomoć u izradi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova i nacionalnih fondova za
Općinu Orebić i sve razvojne dionike na području Općine Orebić,
informiranje o dostupnosti programima, potporama za poduzetnike, obrtnike, OPG-ove i civilno
društvo,
suradnja s drugim agencijama i potpornim institucijama,
organiziranje i provođenje edukacija i okruglih stolova i ostalih događanja,
promocija gospodarske zone.

Djelatnosti i aktivnosti rada ustanove temelje se na odrednicama sljedećih zakona i podzakonskih
akata:
1. Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17 i 118/18)
Poslovi lokalnih razvojnih agencija:
Članak 29. (1) U svrhu učinkovite koordinacije i poticanja lokalnog razvoja jedna ili više jedinica lokalne
samouprave mogu osnovati lokalne razvojne agencija kao javne ustanove ili trgovačka društva.
Članak 30. (1) Lokalne razvojne agencije iz članka 29. Ovog Zakona obavljaju sljedeće poslove od općeg
gospodarskog interesa:
•
•
•
•
•
•
•
•

koordiniraju izradu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave,
koordiniraju izradu akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne
samouprave,
prate provedbu strategija razvoja jedinica lokalne samouprave,
potiču pripremu razvojnih projekata na području jedinica lokalne samouprave,
sudjeluju u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke
regije,
surađuju s drugim lokanim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja i
provedbe zajedničkih projekta,
sudjeluju u provedbi programa Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave,
obavljaju i druge poslove sukladno zakonu.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovog članka, lokalne razvojne agencija mogu obavljati i druge poslove za
koje su registrirane.
2. Jedinstveni registar potpornih institucija
Razvojna agencija Općine Orebić upisana je u JRPI koji evidentira i sistematizira subjekte poduzetničke
infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili povlastica,
odnosno koji namjeravaju koristiti iste, odobrenih od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta,
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kao nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke potporne institucija u Republici
Hrvatskoj, ili drugih tijela državne uprave nadležnih za dodjelu potpora, poticajnih mjera, darovnica ili
povlastica.
U nastavku se nalazi sažeti pregled plana aktivnosti Agencija u 2020. godini, koji velikim dijelom
predstavlja nastavak realizacije započetih 2019. godine. Sve u cilju stvaranja pretpostavki za dugoročni
i održivi razvoj općine Orebić i same Agencije.
Program rada Razvojne agencije Općine Orebić će se ažurirati i mijenjati prema potrebi, a poglavito u
području provedbe određenih projekata financiranih iz EU fondova sukladno raspisanim natječajima iz
određenih područja djelokruga rada Općine Orebić, općinskih ustanova i drugih ciljanih skupina kojima
će Agencija pružati usluge izrade i provedbe projekta.

PLANIRANE AKTIVNOSTI U 2020. GODINI:
RED.BR.

NAZIV AKTIVNOSTI

POKAZATELJI

3.

Promocija gospodarske zone

4.

Informiranje
i
edukacija 1-12 MJESECA
poduzetnika, obrtnika, udruga i
drugih potencijalnih korisnika o
mogućnostima
korištenja
sredstava EU fondova i drugih
izvora
Usluga pripreme projekata i 1-12 MJESECA
apliciranja na natječaje

Broj
prijavljenih
projekata
Analiza postignutih
ciljeva
razvojne
strategije
Organizacija min 1
susreta
s
potencijalnim
investitorima
Mail, web stranica,
min 2 edukacije

1.
2.

5.

6.

7.

8.

RAZDOBLJE
PROVEDBE
Priprema i provedba razvojnih 1-12 MJESECA
projekata Općine Orebić
Provedba razvojne strategije 1-12 MJESECA
Općine Orebić
1-12 MJESECA

Suradnja s drugim razvojnim 1-12 MJESECA
agencijama
(lokalnim
i
regionalnim)
Suradnja
sa
resornim 1-12 MJESECA
Ministarstvima
Edukacija
i
usavršavanje 1-12 MJESECA
djelatnika Razvojne agencije
Općine Orebić

Ovisno o interesu
potencijalnih
prijavitelja
Min.
2
sastanka/okrugla
stola/konferencije
Min.
3
sastanka/okrugla
stola/konferencije
Min.
2
edukacija/seminara/
usavršavanja
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1. Priprema i provedba razvojnih projekata Općine Orebić
Osnovna je zadaća agencije poticanje sveukupnog razvoja općine Orebić pripremom i provedbom
razvojnih projekata općine.
Priprema i provedba razvojnih projekata jedna je od najznačajnijih aktivnosti Agencije i predstavlja
važan dokument poticanja društvenog i gospodarskog razvoja općine Orebić.
Agencija maksimalno koristi svoje resurse i cjelokupni svoj rad je bazirala na povlačenju što više
sredstava iz EU fondova i nacionalnih proračuna.
1.1. Cilj
Brža i efikasnija provedba i realizacija kapitalnih, infrastrukturnih projekata te projekata koji doprinose
gospodarskom i društvenom razvoju općine.
1.2. Rezultat
Efikasnijom provedbom razvojnih projekata doprinijeti će se komunalnom uređenju, gospodarskom i
društvenom razvoju općine.
1.3. Aktivnosti
1. Održavanje redovitih radnih sastanka s predstavnicima općine kako bi se utvrdile prioritetne
potrebe općine.
2. Obavljanje svih pripremnih aktivnosti potrebnih za realizaciju projekata što podrazumijeva
suradnju s projektantima oko izrade projektne dokumentacija, izrada projektne prijave i
apliciranje na objavljenje javne pozive

1.1. Popis prijavljenih projekata u 2019.:

•

Izgradnja grobne kapela Orebić

Projekt se pokreće u svrhu izgradnje i opremanja grobne kapele u mjestu Orebić na poluotoku Pelješcu
namijenjenog potrebama lokalnog stanovništva te podizanje kvalitete življenja stanovnika Općine
Orebić. Izgradnja je planirana u sklopu kulturnog dobra franjevačkog samostana Gospe od Anđela,
crkve Vele Gospe te mjesnog groblja. Cilj projekta je podrška kulturne infrastrukture i participacije u
kulturnom životu, izgradnjom grobne kapele osigurati će se preduvjet za rast i jačanje kulturne
participacije i kvalitete življenja stanovnika Općine Orebić. Projekt je prijavljen Ministarstvu kulture za
sufinanciranje izgradnje i opremanja grobne kapele te Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU,
Program ulaganja u zajednicu. Procijenjena vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.758.230,75 kuna.
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•

Punionica vozila na električnu energiju

Projekt se pokreće u svrhu izgradnje punionice vozila na električnu energiju u mjestu Orebić na
poluotoku Pelješcu namijenjenog potrebama posjetitelja, turista te lokalnog stanovništva te podizanje
kvalitete življenja na otocima. Projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,
Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju. Procijenjena
vrijednost prijavljenog projekta iznosi 70.750,00 kuna.

•

Pametni Orebić

Projekt se pokreće u svrhu uvođenja aplikacije koja predstavlja temelj za primjenu pametnih rješenja
u razvoju i upravljanju Općine Orebić. Projekt „Pametni Orebić“ jedinstvena je aplikacija namijenjena
digitalizaciji, modernizaciji i povećanju transparentnosti djelovanja javne uprave gradova i općina.
Projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Javni poziv za sufinanciranje
projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“. Procijenjena vrijednost prijavljenog
projekta iznosi 237.000,00 kuna.

•

Izrada plana pametnog upravljanja Općine Orebić

Projektom se želi izraditi strateški razvojni dokument koji postavlja temelje za primjenu pametnih
rješenja u razvoju i upravljanju Općine Orebić. Projekt je prijavljen Fondu za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta „pametnih gradova i općina“.
Procijenjena vrijednost prijavljenog projekta iznosi 198.000,00 kuna.

•

Rekonstrukcija groblja sv. Juraj – Podvlaštica

Cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini kroz rekonstrukciju lokane infrastrukture
– groblja u naselju Podvlaštica, te unaprjeđenje javnih usluga u ruralnom području koje su vezane za
dostojanstven ispraćaj i sahranu pokojnika. Projekt je prijavljen na natječaj LAG-a 5, tip operacije 3.1.1.
Pokretanje i poboljšanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Procijenjena vrijednost
prijavljenog projekta iznosi 349.937,50 kn.

•

Brdsko biciklističke i pješačke staze

Projekt se pokreće u svrhu uređenja 40,7 km brdsko biciklističkih i pješačkih staza s pripadajućom
signalizacijom na području Općine Orebić namijenjen potrebama lokalnog stanovništva ili kao dodatni
sadržaj namijenjen turističkim potrebama. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma.
Procijenjena vrijednost prijavljenog projekta iznosi 429.712,50 kn.
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•

Rekonstrukcija Pomorskog muzeja Orebić

Projekt se pokreće u svrhu rekonstrukcije Pomorskog muzeja Orebić namijenjenog potrebama
posjetitelja, turista te lokalnog stanovništva u svrhu poboljšanja kvalitete kulturne i turističke ponude
te podizanje kvalitete življenja stanovnika općine Orebić. Rekonstrukcijom Pomorskog muzeja po
principu energetske učinkovitosti izravno se doprinosi razvoju kulturne infrastrukture i participaciji u
kulturnom životu. Projekt je prijavljen na Ministarstvo kulture, Program izgradnje, rekonstrukcije,
adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture u 2020. godini. Procijenjena vrijednost prijavljenog
projekta iznosi 3.925.468,55 kuna.

•

Plaža Trstenica u Orebiću – šetnica s trim stazom (II. Izvedbena faza)

Realizacijom završna faze projekta postiže se snažan multiplikacijski faktor kako za cijelu općinu Orebić
tako i na Dubrovačko – neretvansku županiju. Projektom se podiže ukupna kvaliteta turističke
destinacije Orebić, povećava se ponuda turističkih atrakcija kako za djecu tako i za odrasle, rekreacijskih
staza, vodenih sportova, izleta i aranžmana. Projektom se podiže razina komunalnih usluga i standarda,
povećava se zaštita okoliša, jača gospodarska aktivnost. Projekt je prijavljen Ministarstvu turizma,
Program razvoja turističke infrastrukture u 2019. godini. Procijenjena vrijednost prijavljene II. (završne)
faze projekta iznosi 1.005.555,00 kuna.

•

Projekt „Network of Tourisam Operators for Sustainable Development in the Adriatic Sea“ –
Program COSME

Nositelj projekta: Ragione Abruzzo – Italija
Partneri: Grad Mostar – BiH, Fakultet za turizam – Slovenija, Grad Xhanti – Grčka, Razvojna agencija
Općine Orebić – Hrvatska
Ukupni proračun projekta: 1.330.741,00 € odnosno 9 842 000,00 kn
Cilj projekta je jačanje kapaciteta malih i srednjih poduzetnika u turizmu u smjeru održivog i
odgovornijeg upravljanja primjenom inovativnih rješenja za održivi turizam i doprinosom prihvaćanju
postojećih relevantnih strategija i programa certificiranja.

•

Projekt „Potpora mjerama informiranja koje se odnose na kohezijsku politiku EU“ – poziv
Europske komisije

Nositelj projekta: Grad Korčula
Partneri: Korčulanska razvojna agencija „KORA“, Razvojna agencija Općine Orebić “ORA“, Općina
Orebić i Općina Smokvica. Ukupna vrijednost projekta je 170 000,00 € odnosno 1 258 000,00 kn
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•

Projekt “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije
(NGA) u NGA bijelim područjima”

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u postupku pred-odabira na temelju odobrenih Planova
razvoja širokopojasne infrastrukture, a vezano za odabir prihvatljivih prijavitelja te ispunjavanje
kriterija za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih
sredstava “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u
NGA bijelim područjima” – Općina Orebić je partner na projektu, nositelj projekta je Grad Korčula,
projekt je prošao fazu pred-odabira.

•

„Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ Općine Orebić i Dječjeg vrtića Orebić

Završena provedba projekta „Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića“ Općine Orebić i Dječjeg vrtića
Orebić u vrijednosti od 237.480,00 kn. Projekt je sufinanciran od strana Ministarstva za demografiju,
obitelj mlade i socijalnu politiku u sklopu Programa podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u
predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima u postotnom iznosu od 60 odnosno u iznosu 142.488,00 kn.
Ostatak sredstava osiguran je iz proračuna Općine Orebić u iznosu od 94.992,00 kn. Realizacijom
projekta nabavljena je oprema koja će dugoročno poboljšati kvalitetu usluge i boravka u Dječjem vrtiću
Orebić.

•

Sufinanciranje projektne dokumentacije za Sanaciju odlagališta Podvlaštica

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati će (60%) izradu projektne dokumentacije
za sanaciju odlagališta Podvlaštica.

1.2. Popis projekata na kojima će se nastaviti s razradom i koji će se prijaviti u 2020. godini ovisno o
objavi natječaja i spremnosti projektne dokumentacija:
•

Provedba programa WiFi4EU

•

Prijava na poziv „Nabava komunalnih vozila“ za k.t.d. Bilan

•

Priprema projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu gospodarske zone Podvlaštica
na Poziv „Sustav poduzetničkih zona“, čiji je cilj razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti fizičke
i poduzetničke infrastrukture .

•

Sanacija odlagališta Podvlaštica
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•

Reciklažno dvorište i sortirnica u općini Orebić

•

Priprema idejnog rješenja projekta multimedijskog vodiča Orebićem. Cilj projekta je pronaći i
predvidjeti sadržaje i opseg multimedijskog vodiča na razini popisa tema i opsega sadržaja, te
osnovnog scenarija radi poboljšanja iskustva posjetitelja i poboljšanja turističke ponude.

•

Razvoj poslovne infrastrukture-izgradnja poduzetničkog inkubatora Orebić – priprema idejnog
rješenja

•

Prijava projekata poduzetnicima, obrtima, OPG-ovima, fizičkim osobama:

1. Ministarstvo turizma – Program Konkurentnost turističkog gospodarstva
2. Natječaji za udruge (HEP d.d. donacije, OTP banka d.d., i dr.)
3. Izrada poslovnih planova (Hrvatski zavod za zapošljavanje, HBOR, Poslovne banke. itd.)
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Potpore za zapošljavanje – korisnik novi obrtnik – 50.000,00 kn 70.000,00 kn.
4. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti – Energetska obnova obiteljskih kuća
5. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Javni poziv za dodjelu potpora male
vrijednosti u 2019. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.
6. Ministarstvo poljoprivrede - Nacionalni program pomoći sektoru vina 2019.-2023., Vinska
omotnica
7. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije – Potpore otočnim udrugama
8. Ministarstvo poljoprivrede - Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske (mjera 4, mjera 5,
mjera 6, mjera 7)
9. Natječaji Dubrovačko-neretvanske županije
10. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

2. Provedba razvojne strategije Općine Orebić
Tijekom 2017. godine izrađena je a u 2018. godini usvojena je Strategija razvoja Općine Orebić koja je
usklađena sa novim nacionalnim i regionalnim strateškim dokumentima. Strategija ukupnog razvoja je
temeljni dokument kojim se želi definirati željeni društveno-gospodarski razvoj općine Orebić.
Tijekom 2020. godine nastaviti će se pripremati projekti i provoditi aktivnosti predviđene u Strategiji
razvoja općine Orebić.

2.1. Cilj
Provedbom razvojne strategije želi se pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem
općine Orebić.
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2.2. Rezultat
1. Jasna vizija u kojem smjeru je planiran razvoj općine Orebić
2. Stvoreni preduvjeti za kandidiranje i provedbu planiranih projekata u programskom razdoblju
do 2020. godine.
2.3. Aktivnosti
1. Prikupljanje svih relevantnih i statističkih podataka
2. Razvoj gospodarskih grana odnosno smjerova u kojem se općina Orebić planira razvijati.
3. Provedba prioriteta i aktivnosti (mjera i radnje) kojim će se ostvariti zadani ciljevi.
3. Promocija gospodarske zone
Provoditi će aktivnosti privlačenja domaćih i stranih investitora u gospodarsku zonu s ciljem povećanja
broja poduzetnika, povećanja broja zaposlenih i razvoja gospodarstva na ovom području.
3.1. Cilj
Formiranje i razvojem gospodarskih zona potiče se razvoj gospodarstva s ciljem povećanja
gospodarskih subjekata i poboljšanja njihovih poslovnih rezultata, te porast zaposlenosti. Cilj je
konkretnim aktivnostima pružiti kvalitetne i konkretne informacija te promovirati i privući strane
investitore.
3.2. Rezultati
Razvojem gospodarske zone nastoje se postići slijedeći rezultati:
•
•

kreiranje novih radnih mjesta
korištenju potporne infrastrukture za realizaciju gospodarskih poduhvata

3.3. Aktivnosti
1. Razvojna agencija provodi postupak upisa gospodarske zone Podvlaštica u Jedinstveni registar
poduzetničke infrastrukture JRPI, koji evidentira i sistematizira subjekte poduzetničke
infrastrukture u Republici Hrvatskoj koji su korisnici potpora, poticajnih mjera, darovnica ili
povlastica, odnosno koji namjeravaju koristiti iste, odobrenih od Ministarstva gospodarstva,
poduzetništva i obrta kao nadležnog ministarstva za poduzetničke zone i poduzetničke
potporne institucije u RH. JRPI je definiran Zakonom o unaprjeđenju poduzetničke
infrastrukture (NN 93/13, NN 114/13, NN 41/14, NN 57/18) i Naputkom o načinu korištenja
jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture (86/18).
2. Izrada projekata i apliciranje istih za Općinu Orebić na razne natječaje za izgradnju komunalne
infrastrukture GZ Podvlaštica.
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4. Informiranje i edukacija poduzetnika, obrtnika, udruga i drugih potencijalnih korisnika o
mogućnostima korištenja sredstava EU fondova i poticanje na udruživanje
Agencija će tijekom 2020. godine pružati informativne i savjetodavne usluge svim zainteresiranim
poduzetnicima, obrtnicima, udrugama i drugima potencijalnim korisnicima s ciljem pružanja kvalitetnih
i konkretnih informacija i razmjena iskustava.
4.1. Cilj
Cilj je pružiti kompletne informativne i savjetodavne usluge svim zainteresiranim korisnicima o
natječajima, projektima i programima u poduzetništvu/poljoprivredi/turizmu i drugim sektorima koji
imaju za cilj poticanje i razvitak poduzetništva, poljoprivrednog gospodarstva i turizma te umrežavati
poduzetnike, obrtnike i OPG-ove na području općine Orebić i šire u svrhu poticanja njihova rasta i
razvoja, zajedničkog nastupa na tržištu te lakšeg povlačenja EU i nacionalnih sredstava.
4.2. Rezultat
Informiranjem svih interesnih skupina Općine Orebić postići će se sljedeći rezultati:
1. Pružene informacija poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovima s područja općine Orebić i civilnom
društvu o mogućnostima korištenja sredstava iz EU fondova.
2. Povećan broj prijavljenih projekata raznih interesnih skupina
4.3. Aktivnosti
1. Informiranje potencijalnih dionika vezano za poslovanje i promjene zakonskih odredbi
2. Provođenje raznih edukacija
3. Organiziranje predavanja vezanih za pojedine objavljene natječaje

Informiranje će se provoditi redovnim ažuriranjem web stranice, direktnim kontaktima (telefon, mail,
savjetovanje-sastanci) prenošenjem aktualnih informacija vezanih uz natječaje, bazom projekata,
strateškim planiranjem i sl.
Suradnja s lokalnim medijima osigurati će se informiranost šire javnosti o aktualnim događanjima
vezanim uz regionalni razvoj i projekte.
Realizaciju navedenih aktivnosti pratit će se temeljem broja objava na web stranici, broj kontakata s
klijentima, broju održanih edukacija, sastanaka, djelatnika i broja radnih sati.

5. Usluge pripreme projekata i apliciranje na natječaje
Agencija će pored aktivnosti vezanih za izradu i samu provedbu projekata za Općinu Orebić kao njenog
osnivača i ostalih poduzeća/ustanova u vlasništvu Općine, pružati i usluge informiranja poduzetnika,
obrtnika, OPG-ova i drugih interesnih skupina te pružati usluge pripreme i izrade projekata te njihovo
apliciranje na natječaje. Ovisno o interesu prijavitelja o prijavi na pojedine natječaje i mogućnosti
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apliciranja, Agencija će pružati usluge izrade poslovnih planova, samih projektnih aplikacija te uslužno
provođenje projekata. Sve usluge će se pružati sukladno usvojenom cjeniku Agencije.

6. Suradnja s drugima razvojnim agencijama (lokalnim i regionalnim)
Tijekom 2020. godine Agencija će intenzivno surađivati s Županijskom razvojnom agencijom DUNEA u
organizaciji i održavanju sastanaka, donošenju strateških i smjernica razvoja. Agencija će sudjelovati i
pomoći u organizaciji svih bitnih događanja na području općine Orebić. Osim navedenih razvojnih
institucija Agencija će surađivati i s drugima županijskim, gradskim, općinskim razvojnim agencijama te
s poduzetničkim centrima na strateškim i drugim gospodarskim projektima a sve s ciljem razmjene
informacija, iskustava i suradnje na konkretnim zajedničkim projektima.

7. Suradnja sa resornim Ministarstvima i međunarodna suradnja
Agencija intenzivno surađuje sa resornim ministarstvima i njihovim provedbenim agencijama i u tom
smislu predstavlja bitnu poveznicu između nacionalne i lokane razine. Posebice naglašavamo suradnju
sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom poljoprivrede,
Ministarstvom zaštite okoliša, Ministarstvom turizma i Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i
obrta, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

8. Edukacija i usavršavanje djelatnika Razvojne agencije Općine Orebić
Djelatnici Agencije će tijekom 2020. godine pohađati razne edukacije i predavanja s ciljem dodatnog
usavršavanja, povećanja svojih znanja i kompetencija i praćenja novih zakonskih odredbi poslovanja.
Priroda posla djelatnika Agencije je kompleksna i zahtjevna te zahtjeva dobro poznavanje široke
razvojne tematike na svim razinama te poznavanje RH i EU zakonodavstva.
Stručni i kvalitetni ljudski resursi osnova su za razvoja Agencije, pa se snažno i kontinuirano planira
ulagati u razvoj i vještine djelatnika kroz formalno i neformalno obrazovanje.
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ZAKLJUČAK
Godišnji program rada će se nadopunjavati i mijenjati tijekom godine ovisno o potrebama, novim
informacijama, izmjenama zakonskih odredbi i sl. Također Godišnji program rada mijenjati će se ovisno
o planu i programu razvoja općine u pogledu pripreme i razvoja novih projekata za koje se odluči
vodstvo Općine Orebić.

Ovaj Godišnji program rada stupa na snagu osmog dana od objave na oglasnoj ploči Razvojne agencije
Općine Orebić, a po pribavljenoj suglasnosti Općinskog vijeća.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Tomislav Ančić
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