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1. PREDGOVOR
Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.
123/17), jedinice lokalne samouprave po prvi puta izrađuju provedbene programe. Provedbeni program jedinice
lokalne samouprave kratkoročni je akt strateškog planiranja kojeg donosi njezino izvršno tijelo, odnosno općinski
načelnik (ili gradonačelnik), za vrijeme trajanja njegova mandata. U Provedbenom programu Općine Podravska
Moslavine za razdoblje 2021. – 2025. godine (dalje u tekstu: Provedbeni program Općine) razrađene su mjere za
provedbu posebnih ciljeva Plana razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta
„pametna općina“ (dalje u tekstu: Plan razvoja Općine). Provedbeni program Općine također predstavlja poveznicu
između provedbenih mjera i aktivnosti i proračuna Općine, što je bitno za osiguravanje zatvaranja financijske
konstrukcije planiranih projekata. Stoga je Provedbeni program Općine usklađen s Planom Proračuna Općine
Podravska Moslavina za 2022. s projekcijama za 2023 i 2024. godinu.
Usklađenost Provedbenog programa Općine s hijerarhijski nadređenim aktima strateškog planiranja omogućuje
koherentnost planiranja i upravljanja razvojem Općine. Usklađenost je posebice bitna u odnosu na mogućnosti
osiguravanja sredstava za sufinanciranje mjera, aktivnosti, odnosno projekata iz proračuna RH i EU sredstava
(kroz ESI fondove). Stoga je Plan razvoja Općine usklađen s posebnim ciljevima na regionalnoj razini strateškog
planiranja (navedenim u Nacrtu prijedloga Plana razvoja Osječko – baranjske županije za razdoblje do 2027.
godine), odnosno strateškim ciljevima Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine, te u konačnici s
ciljevima Kohezijske politike za VFO 2021. – 2027.
Provedbeni program Općine sadrži viziju razvoja Općine koja je dana Planom razvoja Općine, kao i izjavu o misiju
kojom se opisuje način na koji će se postići vizija. Kako bi se dala potpuna slika analize trenutnog stanja, kao
polazišta za buduće ostvarenje vizije razvoja, predstavljene su glavne razvojne potrebe i potencijali Općine. U
nastavku su definirana područja djelovanja, odnosno opisani prioriteti djelovanja za mandatno razdoblje Načelnika,
koji su usko povezani s posebnim ciljevima Plana razvoja Općine te definirani nastavno na razvojne potrebe i
izazove Općine. Posebni ciljevi iz Plana razvoja izravno se ostvaruju kroz mjere za svaki cilj. Kako bi se pratili
rezultati mjera opisanih u Provedbenom programu Općine, definiran je okvir za praćenje i izvještavanje o napretku
u provedbi Provedbenog programa. Daljnju razradu mjera može se pronaći u Prilogu I. U Prilogu I. za odabrane
posebne ciljeve navedene su pripadajuće mjere, koje su razložene na ključne aktivnosti i projekte, s naznačenim
pokazateljima rezultata uspješnosti ostvarenja za svaku mjeru te rokovima provedbe. Provedbeni program Općine
izravno je povezan s Proračunom Općine te su u indikativnom financijskom okviru utvrđene stavke u Proračunu
na kojima su planirana sredstva za provedbu određene aktivnosti, odnosno projekta. Obvezni sadržaj
Provedbenog programa Općine. utvrđen je člankom 18. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog
planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne
novine“, br. 89/18).
Učinkovitom provedbom Provedbenog programa Općine efikasno i uspješno će se realizirati Plan razvoja Općine
Podravska Moslavina, koji je temeljni je strateški akt budućeg razvoja Općine i instrument za uspješno upravljanje
razvojem Općine. Razvoj temeljem na „pametnim“ konceptima digitalne transformacije i zelene tranzicije omogućit
će unapređenje kvalitete života svih stanovnika Općine, kao i povećanje razine gospodarske aktivnosti u Općini.

Općinski načelnik
Dominik Cerić
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1. Vizija i misija razvoja s opisom djelokruga Općine
Vizija razvoja Općine za mandatno razdoblje Općinskog načelnika (2021. – 2025., kratkoročna vizija) poklapa
se s vizijom definiranom u Planu razvoja Općine (2021. – 2027., srednjoročna vizija). Vizija razvoja je inspirativno
viđenje koja daje jasnu sliku željenog stanja razvoja Općine u kratkoročnom (mandatnom), odnosno
srednjoročnom (razdoblju važenja Plana razvoja Općine) razdoblju. Razvoj i napredak u Općini bazirat će se na
principima održivog razvoja te na očuvanju prirodnog i kulturnog bogatstva te socijalne uključivosti kako bi se
osiguralo kvalitetno mjesto za život budućim generacijama. Vizija služi kao jasan vodič za odabir prioriteta
djelovanja i posebnih ciljeva planiranja i upravljanja razvojem Općine. Planom razvoja Općine, kao i Provedbenim
programom Općine, definirana je sljedeća vizija razvoja Općine:
”Općina koja svoj razvoj temelji na koncepti pametnog i uključivog razvoja. Općina poželjna za život, s
kvalitetnim radnim mjestima, razvijenom kulturom, obrazovnom, sportskom i društvenom
infrastrukturom.“
Način na koji Općina planira pridonijeti ostvarivanju utvrđene vizije opisano je kroz misiju razvoja Općine. Dionici
razvoja Općine su Općinska uprava – njezina izvršna, predstavnička i upravna tijela, kao i udruge civilnog društva,
stanovnici, gospodarstvenici (uključujući poljoprivredna gospodarstva) i svi drugi talenti potrebni za razvoj
obrazovanja, znanosti, istraživanja, zdravstvene i socijalne zaštite, razvoj i održavanje komunalne infrastrukture i
sl. Navedeni dionici zajedno sudjeluju u realizaciji vizije razvoja kroz aktivnosti u odnosu na aktivno sudjelovanje
u predlaganju i davanju mišljenja o razvojnim projektima i aktima strateškog planiranja, pripremu i provedbu
projekata od lokalne važnosti, obavljanje djelatnosti iz svoje nadležnosti i djelokruga kojom kontinuirano
unapređuju uvjete života u Općini. Stoga misija Općine za razdoblje 2021. – 2025., odnosno razdoblje važenja
Provedbenog programa Općine, koja odgovara na pitanja što Općina radi, za koga i kako to radi, glasi:
„Učinkovito upravljanje razvojem Općine, u suradnji sa svim dionicima razvoja Općine kao generatorima
ubrzanog, ali i održivog, društveno – gospodarskog razvoja, kroz uspješnu implementaciju projekata koji
se temelje na konceptu „pametne Općine“ te uz izvrsnost i efikasnost u valorizaciji postojećih resursa
Općine u svrhu razvoja gospodarstva, turizma i poljoprivrede, kako bi se osigurala visoka kvaliteta života
svih stanovnika Općine. Općina će za pripremu i provedbu razvojnih programa koristiti mogućnosti
sufinanciranja dostupnih unutar višegodišnjeg financijskog okvira EU za razdoblje 2021. – 2027., kao i
mogućnosti predviđene kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. – 2027,
odnosno kroz sredstva Mehanizma za oporavak i otpornost.“
Općina će u okviru svog djelokruga poduzimati radnje za ostvarenje vizije razvoja Općine. Zakonom o lokalnoj i
područnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 144/20) je definiran djelokrug jedinica lokalne samouprave u
Republici Hrvatskoj. U skladu s ovim zakonom, samoupravni djelokrug Općine izričito obuhvaća:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uređenje naselja i stanovanje,
Prostorno i urbanističko planiranje,
Komunalno gospodarstvo,
Brigu o djeci,
Socijalnu skrb,
Primarnu zdravstvenu zaštitu,
Odgoj i osnovno obrazovanje,
Kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
Zaštitu potrošača,
Zaštitu i unapređenje okoliša,
Protupožarnu i civilnu zaštitu
Promet na svom području, te
Ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Statutom Općine Podravska Moslavina, kojeg je donijelo Općinsko vijeće Općine na 28. sjednici održanoj 22.
veljače 2021. godine, podrobnije je uređen samoupravni djelokrug Općine i unutarnje ustrojstvo, ovlasti i način
rada tijela Općine, kao i ostale bitne odrednice u odnosu na prava i obveze Općine.
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Tijela Općine su Općinsko vijeće (predstavničko tijelo) i Općinski načelnik (izvršno tijelo). Općinski načelnik, g.
Domagoj Cerić, kao nositelj izvršne vlasti u Općini priprema prijedloge općih akata, izvršava i osigurava izvršavanje
općih akata općinskog vijeća, utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna, usmjerava djelovanje i
nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, a obavlja i
druge poslove predviđene Statutom Općine i ostalim propisima.
Jedinstvenu upravni odjel Općine (upravno tijelo) se ustrojava radi obavljanja poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnica, Marina Cigrovski. koju je temeljem javnog
natječaja imenovao Općinski načelnik. U odnosu na Provedbeni program Općine, kao i druge opće i pojedinačne
akte Općinskog vijeća i Općinskog načelnika, Jedinstveni upravni odjel neposredno izvršava i nadzire njihovo
provođenje. Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravska Moslavina
navedeno je da upravne, stručne i druge poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i
namještenici. Sistematizacijom radnih mjesta u Upravnom odjelu, kao dijelom prethodno spomenutog Pravilnika,
navedena su radna mjesta, opis poslova i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu. U Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine poslove, pored Pročelnice, obavljaju i računovodstveni referent, administrativni referent, referent
poljoprivredno – komunalni, financijsko – projektni administrator, voditeljica sportskih aktivnosti, voditeljica dnevnih
aktivnosti i kulturnih radionica, asistent u provedbi radionica i asistent u provedbi projektnih aktivnosti. Unutarnje
ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Općine nije razdijeljeno na daljnje odsjeke, već djeluje kao koherentno
upravno tijelo.
Trgovačko društvo u kojem Općina ima vlasnički udio je u Komrad d.o.o. (0,01% udjela).

2. Opis izazova i razvojnih potreba Općine
Analizom sadašnjeg stanja koja je razrađena u Planu razvoja Općine, definirane su razvojne potrebe i razvojni
potencijali Općine za srednjoročno razdoblje, odnosno razdoblje važenja Plana razvoja Općine 2021. – 2027.
godine. Kako bi se sažele spoznaje o razvojnom položaju Općine, sažetak analiza snaga, slabosti, prilika i prijetnja
prikazan je u matrici (SWOT matrica). Razvojni izazovi, sadržani u slabostima i prijetnjama prikazanima u SWOT
matrici.
Slika 1: SWOT matrica razvojnih snaga, slabosti, prilika i prijetnji Općine Podravska Moslavina

Izvor: Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“
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Krajolik uz rijeku Dravu i zaštićena prirodna baština na području Općine čine atraktivnu prirodnu osnovu s
potencijalom za valorizaciju u turističke svrhe i poticanje što snažnijeg razvoja ekološke proizvodnje. Također,
zadovoljena je i pretpostavka razvijenog poljoprivrednog sektora u Općini. Geografski položaj Općine iznimno je
povoljan, a prometna povezanost dobra, što je pretpostavka za razvoj svih sektora gospodarstava u Općini.
Dostupnost je bitan faktor privlačnosti turističke destinacije, atraktivnosti Općine kao područja za inkubaciju start –
up poduzetništva, kao i poduzetništva u cijelosti. Blizina i povezanost tržištima srednje Europe koje karakterizira
visoka razina potražnje i široka ponuda dobara i usluga potrebnih za proizvodnju u Općini, facilitira obavljanje
poslovnih operacija i pristup željenim segmentima kupaca u inozemstvu. Prilika za razvoj Općine je i stabilan
financijski položaj koji omogućuje pokretanje i realizaciju razvojnih projekata koji mogu biti sufinancirani sredstvima
dostupnima kroz ESI fondove. Kako bi se realizirao ubrzani razvoj Općine potrebno je razviti poduzetničku
infrastrukturu koja počiva na visokokvalitetnim radnim mjestima za specijaliziranu i obrazovanu radnu snagu. Pri
tome naglasak treba biti na „pametnim“ poljoprivrednim djelatnostima. Razina obrazovanja u Općini je niska, a
mogućnost dodatnog obrazovanja nerazvijena. Pri tome visokoobrazovano stanovništvo može biti privučeno već
postojećim visokokvalitetnim radnim mjestima u susjednim državama s boljim pokazateljima socio – ekonomskog
razvoja, što je potencirano zajedničkim tržištem rada EU. Time Općina gubi kvalitetan ljudski kapital, kao i priliku
za snažniji socio – ekonomski razvoj. Zbog toga je nužno primijeniti holistički pristup „pametne“ transformacije i
intervenirati u sva područja koja povećavaju atraktivnost ruralne sredine. Važno je uočiti kako je brzina socio –
ekonomskog razvoja podložna egzogenim događajima koji utječu na socio – ekonomske trendove u okružju, ali i
na području Općine, kao što su primjerice pretpostavljene socio – ekonomske posljedice pandemije uzrokovane
pandemijom COVID – 19 (kao što je usporavanje i pad ekonomskog rasta na globalnoj i lokalnoj razini, rast osoba
u evidenciji nezaposlenih osoba, ali i rast važnosti kratkih lanaca opskrbe i samodostatnosti na lokalnoj razini).
Nastavno na prethodno navedeno, kao glavne razvojne potrebe nameću se:
•
•
•
•
•

stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta;
promjena gospodarske strukture (razvoj turističke infrastrukture i infrastrukture „pametne poljoprivrede“);
unapređenje kvalitete ljudskog kapitala;
„zelena“ energija; i,
unapređenje društvene infrastrukture.

3. Popis prioriteta djelovanja Općine
Kao odgovor razvojne potrebe i izazove, a u svrhu ostvarivanja vizije razvoja Općine, Općina će u razdoblju 2021.
– 2025. (mandatnom razdoblju Općinskog načelnika, za koje se donosi Provedbeni program Općine) intervenirati
u područjima djelovanja:

1. Gospodarstvo i radna mjesta – „pametna ekonomija“
Kao odgovor na razvojne potrebe „stvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta“ i „promjena gospodarske
strukture (razvoj turističke infrastrukture i infrastrukture „pametne poljoprivrede“)“ potrebno je intervenirati
u području gospodarstava i radnih mjesta. Intervencije u ovom području se odnose na:
•

Unapređenje gospodarske infrastrukture kroz osiguravanje pogodne površine za izvođenje gospodarske
zone u kojoj će se osigurati komunalna infrastruktura, izgraditi postrojenje za proizvodnju energije iz
obnovljivih izvora energije te izgraditi javna infrastruktura za skladištenje i preradu poljoprivrednih
proizvoda;

•

Pokretanje poslovnog inkubatora namijenjenog razvoju „pametne poljoprivrede“, kao osnovnog prostora
za poslovne aktivnosti vezane uz razvoj „pametne poljoprivrede“ u Općini, kojim će se osigurati prostor
za razvoj „pametnih poljoprivrednika“ koji u proizvodnji primjenjuju napredna tehnološka rješenja;

•

Izgradnju turističke infrastrukture za zadovoljavanje pretpostavljenog rasta turističke potražnje za
smještajnim kapacitetima, ugostiteljskim objektima i komplementarnim turističkim sadržajima. Turistički
proizvod Općine kao destinacije, odnosno cijeli proces turističkog marketinga u Općini treba biti promišljen
i usklađen sa susjednim jedinicama lokalne samouprave kako bi se kroz kombiniranje znanja, vještina,
ali prije svega resursa, postigla što efikasnija turistička prepoznatljivost na ciljnim tržištima;
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•

Unapređenje biciklističke infrastrukture kroz razvoj staza i signalizacije, ali i certifikacije postojećih
EuroVelo staza na području Općine;

•

Izgradnju i uređenje turističke sportsko – rekreativne infrastrukture vezane uz rijeku Dravu. Razvoj
specifičnih oblika turizma kao što je aktivni turizam, lovni i ribolovni turizam doprinose diverzifikaciji
turističkog proizvoda Općine i povećavaju vidljivost među višebrojnim segmentima turističke potražnje;

2. Obrazovanje i ljudski kapital – „pametni stanovnici“
„Pametni“ razvoj počiva na ljudskim potencijalima koji posjeduju adekvatna znanja za pokretanje i upravljanje tim
razvojem, koji posljedično unapređuje kvalitetu života u Općini. Obrazovanje i ljudski kapital je prioritet djelovanja
koji se odnosi na definiranu razvoju potrebu „unapređenje kvalitete ljudskog kapitala“, a usmjeren je na:
•

Razvoj znanja stanovnika o mogućnostima „pametne poljoprivrede“ kako bi se stanovnicima Općine i
lokalnim poljoprivrednicima znanja i vještine za stvaranje proizvoda veće dodane vrijednosti, uštedu
resursa i povećanje prinosa;

3. Uvjeti života – „zadovoljni stanovnici“
Kako bi Općina postala atraktivan ruralni prostor, potrebno je osigurati visoku razinu kvalitete života stanovnicima.
Kroz osiguravanje dostupnosti širokog spektra ruralnih usluga i rješavanje stambenog pitanja, moguće je zadržati
i privući ljudski kapital potreban za ostvarivanje željene razvojne razine Općine. Uvjeti života kao prioritet
djelovanja odnose se na razvojnu potrebu „unapređenje društvene infrastrukture“, a usmjeren je na:
•

Osiguravanje uvjeta za predškolsku skrb i obrazovanje, kao i za osnovnoškolsko obrazovanje u Općini,
te uređenje i održavanje dječjih igrališta, kao i sportsko – rekreativnih prostora;

•

Osiguravanje programa državnih potpora za stanovništvo i gospodarstvenike;

•

Poticanje razvoja udruga civilnog društva;

•

Valorizaciju javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja.

4. Općinska uprava – „digitalna Općina“
Digitalizacija je horizontalni sloj „pametnoga“ razvoja Općine, pri čemu je prioritetno potrebno intervenirati u
osiguravanje telekomunikacijske infrastrukture na kojoj počiva digitalni razvoj. Kao horizontalna tema, ovaj prioritet
djelovanja je povezan sa svih pet glavnih razvojnih potreba. Prioritet djelovanja koje obuhvaća digitalnu Općinu
i pametnu suradnju odnosi se na:
•

Izgradnju digitalne infrastrukture i mreže;

•

Unapređenje nadzora nad javnim površinama u Općini.

5. Prostor, okoliš, energija – „Zelena Općina“
Kako bi se Općina usmjerila na „zeleni“ razvoj koji donosi energetsku učinkovitost i samodostatnost, potrebno je
razviti lokalne kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osigurati što manje „rasipanje“ energije. U
području djelovanja koje obuhvaća prostor, okoliš i energiju, potrebno je intervenirati u:
•

Izmjene i dopune PPUO Podravska Moslavina u svrhu osiguravanja odgovarajuće lokacije za razvoj
gospodarske, proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) i turističke zone;

5

•

Poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije:

•

Poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada Općinskog fonda;

•

Uspostava pokretnog reciklažnog dvorišta.

Navedeni prioriteti djelovanja u skladu su s hijerarhijski nadređenim aktom, Planom razvoja Općine, odnosno s
posebnim ciljevima definiram Planom razvoja Općine, kao što je prikazano na Slici 2. Posebni ciljevi Plana razvoja
Općine naznačeni su u okvirima narančaste boje.
Slika 2: Prikaz prioriteta djelovanja Općine unutar razdoblja važenja Provedbenog programa Općine (2021. - 2025.) i posebnih ciljeva
definiranih u Planu razvoja Općine (2021. - 2027.)

Izvor: Plan razvoja Općine Podravska Moslavina do 2027. godine na temelju koncepta „pametna općina“

Općina se prema indeksu razvijenosti razvrstava u prvu skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema
vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave, odnosno
određuje se kao potpomognuto područje sukladno Zakonu o potpomognutim područjima („Narodne novine“, br.
118/18), odnosno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju
razvijenosti Vlade RH. Općina stoga pri definiranju prioriteta djelovanja u obzir uzima Članak 14. Zakona o
potpomognutim područjima, koji navodi skupine mjera koje su nositelji i sudionici razvoja potpomognutih područja
dužni su u svojim planovima i programima posebno predvidjeti. U Tablici 1. prikazan je odnos prioriteta djelovanja
Provedbenog programa Općine i skupina mjera prema Zakonu o potpomognutim područjima.
Tablica 1. Uvažavanje politika usmjerenih razvoju potpomognutih područja u Provedbenom programu Općine
Prioriteti djelovanja Provedbenog programa Općine
Gospodarstvo i radna mjesta („Pametna ekonomija“)
Obrazovanje i ljudski kapital („Pametni stanovnici“)
Uvjeti života („Zadovoljni stanovnici“)

Općinska uprava i suradnja („Digitalna Općina“ i „pametna
suradnja“)
Prostor, okoliš i energija („Zelena Općina“)

Skupine mjera – Zakon o potpomognutim područjima
Gospodarske mjere
Fiskalne mjere
n/a
Socijalne mjere
Fiskalne mjere
Mjere stambenog zbrinjavanja
Demografske mjere
Mjere jačanja administrativnih kapaciteta za učinkovit i održiv
razvoj potpomognutih područja
n/a
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4. Popis mjera za provedbu odabranih posebnih ciljeva iz Plana razvoja
Općine
Mjere Provedbenog programa Općine predstavljaju međusobno povezane aktivnosti, odnosno projekte iz
samoupravnog djelokruga Općine koje neposredno doprinose ostvarenju odabranih posebnih ciljeva Plana
razvoja Općine. Time doprinose unapređenju društveno – gospodarskog razvoja Općine, odnosno postizanju
razvojne vizije Općine. Mjere će se provoditi u razdoblju važenja Provedbenog programa (mandatno razdoblje
Općinskog načelnika 2021. – 2025. godine).
S obzirom na prioritete djelovanja, odnosno intervencije, a u skladu s Planom proračuna Općine Podravska
Moslavina za 2022. s projekcijama za 2023 i 2024. godinu., odabrani su određeni posebni ciljevi hijerarhijski
nadređenog akta strateškog planiranja (Plan razvoja Općine) za koje je raspisana odgovarajuća mjera ili više
mjera provedbe.
Kako svaka mjera pridonosi ostvarenju posebnog cilja na kojeg se odnosi, sažeto je opisana njezina svrha,
odnosno doprinos ostvarenju posebnog cilja, kao i to pridonosi li digitalnoj i zelenoj tranziciji na području Općine,
te ciljevima održivog razvoja UN Agenda 2030 (Sustainable Development Goals – SDG).
Bitno je napomenuti da se za potrebe izrade Provedbenog programa razlikuju reformske mjere, investicijske mjere
i mjere kojima se razrađuju za potrebe obavljanja poslova lokalnog značaja (iz samoupravnog djelokruga JLS)
kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana. Reformske mjere za rezultat imaju sistemske promijene koje
imaju dugotrajan i značajan učinak na određeno područje kvalitete života, razvoja gospodarstva ili na povećanje
učinkovitosti i izvrsnosti u upravljanju Općinom. Investicijske mjere se razrađuju za potrebe provedbe ulaganja
planiranih u razdoblju 2021. – 2025. godina, u svrhu provedbe posebnih ciljeva Plana razvoja Općine.

U Prilogu 1. mjere, koje su navedene u nastavku, će biti detaljno razrađene. Razrada uključuje: popis pokazatelja
rezultata s početnim i ciljnim vrijednostima (pokazatelje odabire tijelo koje izrađuje ovaj Provedbeni program),
podatke o rokovima i nadležnosti za provedbu mjera i ključnih aktivnosti; indikativni financijski okvir za
provedbu mjere s navedenom odgovarajućom stavkom/stavkama u proračunu Općine na kojima će biti planirana
sredstva za provedbu mjere.
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PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.1. Unapređenje gospodarske infrastrukture

Redni broj i naziv mjere:

1.1.1 Razvoj poduzetništva i „pametne“ poljoprivrede u Gospodarskoj zoni Podravska Moslavina

Oznaka mjere (R/I/O)

Reformska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje preduvjeta za razvoj gospodarske infrastrukture. Mjerom je
predviđena kupnja / prijenos vlasničkih prava za zemljište na kojoj se predviđa smještaj Gospodarske zone s
objektima za smještaj poduzetničkih potpornih institucija, objektima za obavljanje gospodarskih djelatnosti za
velika poduzeća i MSP-ove, kao i postrojenja za proizvodnju energije iz OiE. Također, mjera se odnosi na pripremu
i izradu potrebne projektne dokumentacije. Također, Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje preduvjeta
za razvoj gospodarske infrastrukture. Mjerom je predviđeno unapređenje sustava odvodnje i izgradnja UPOV-A
uz područje Gospodarske zone, unapređenje prometnica i prometa u mirovanju, opskrbe električnom energijom i
unapređenje telekomunikacijske infrastrukture. Konačno, Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz poticanje ubrzanog
i održivog razvoja gospodarske infrastrukture. Mjerom je predviđena izgradnja i opremanje prostora za
poduzetničke potporne institucije i javne infrastrukture za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda..
Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja prema poticanju proizvodnje energije iz OiE – u Gospodarskoj
zoni planiran je smještaj sunčane elektrane.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU
Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi digitalnoj tranziciji zbog planiranog poticanja razvoja inovativnih MSP-ova, orijentiranih na
aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, čiji bi se razvoj poticao kroz poduzetničke potporne institucije u
Gospodarskoj zoni,

Doprinos SDG

SDG 8: Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan
posao za sve: SDG 9: Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati
inovacije

Rok provedbe mjere

Q4 2021. – Q2 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.1. Unapređenje gospodarske infrastrukture

Redni broj i naziv mjere:

1.1.2 Akceleracija razvoja malog gospodarstva i obrtništva na području cijele Općine

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje potpora za razvoj MSP-ova i obrtnika, čime se pridonosi
stvaraju aktivne gospodarske klime na području Općine. Mjerom su predviđene subvencije za poticanje razvoja
gospodarstva i obrtništva. U Općini djeluje tek 8 aktivnih obrta. Također, na području Općine nema poduzeća
koja se svrstavaju u kategoriju srednjih poduzetnika a, a dominiraju mikro poduzetnici. Bitno je akcelerirati razvoj
mikro poduzeća i obrta kako bi osnažili i diversificirali svoje poslovanje te uključili procese digitalne i zelene
transformacije u svoje poslovne procese, čime bi postali konkurentni na lokalnom tržištu, ali i EU tržištu, što bi im
omogućilo daljnji rast poslovanja, a posljedično i povećanje zaposlenosti na području Općine.
Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja prema poticanju zelene transformacije MSP-ova i obrta na
području Općine

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi digitalnoj tranziciji zbog planiranog poticanja digitalne tranzicije MSP-ova i obrtna na području
Općine

Doprinos SDG

SDG 8: Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan
posao za sve; SDG 9: Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati
inovacije

Rok provedbe mjere

Q1 2021. – Q4 2025.
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PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.2. Unapređenje konkurentnosti poljoprivrednika

Redni broj i naziv
mjere:

1.2.1 Poticanje razvoja „pametne poljoprivrede“

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz poticanje poljoprivrednika koji na provedbu aktivnosti preorijentacije prema
„pametnoj poljoprivredi“. U svrhu unapređenja prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji, planirane su aktivnosti dodijele
potpora za umjetno osjemenjivanje i analizu poljoprivrednog tla.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi zelenoj tranziciji zbog poticanja zelenih poljoprivrednih praksi (poticanje ekološke proizvodnje,
poboljšanja učinkovitosti resursa u poljoprivrednoj proizvodnji).

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog poticanja primjene suvremenih tehnoloških rješenja u poljoprivrednoj
proizvodnji.

Doprinos SDG

SDG 2: Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 9: Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.3. Stvaranje prostornih i infrastrukturnih pretpostavki za razvoj turizma

Redni broj i naziv
mjere:

1.3.1. Razvoj javne i privatne turističke infrastrukture za inovativne oblika turizma

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje smještanja turističke zone u prostor sa snažnim kulturno-prirodnim
potencijalom za valorizaciju u turističke svrhe, odnosno ispunjavanje imovinsko-pravnih uvjeta vezanih za uređenje
turističkih zona, a pretpostavlja sklapanje ugovora o kupoprodaju zemljišta / odluku o darovanju za k.č. 25 i k.č.484;
k.č. 522 (k. o. 305421, Moslavina Podravska). Također. Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz izgradnju potrebne
turističke infrastrukture kojim bi se osiguralo pružanje usluge smještaja, izvođenje aktivnosti vezanih uz specifične
oblike turizma (zdravstveni turizam, wellness turizam, aktivni odmor), kao i objekata za promoviranje eno-gastro
turističke ponude i usluživanje hrane i pića te održavanje proslava, ali i aktivnosti MICE turizma.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi zelenoj tranziciji zbog planiranog usmjerenja prema poticanju održivih i inovativnih oblika
turizma i turističke infrastrukture koja će biti planirana u turističkim zonama u Općini.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog poticanja primjene suvremenih tehnoloških rješenja u turističkoj
infrastrukturi u planiranoj turističko zoni, koja će biti usmjerena na energetsku i resursnu učinkovitost objekata .

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2023.
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PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.3. Stvaranje prostornih i infrastrukturnih pretpostavki za razvoj turizma

Redni broj i naziv
mjere:

1.3.2. Valorizacija prirodnih resursa vezanih uz aktivnosti na području šumskih i riječnih površina (rijeka Drava)

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz infrastrukturne intervencije – unapređenje biciklističke infrastrukture razvojem
staza i signalizacije (po EuroVelo standardima), kao i intervencije pri oblikovanju turističkog proizvoda – izgradnju i
uređenje turističke sportsko- rekreativne infrastrukture vezane uz rijeku Dravu kao turistički resurs za razvoj aktivnosti
kanuinga, kajaka, trekkinga i jahanja.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi zelenoj tranziciji zbog planiranog usmjerenja prema poticanju održivih i inovativnih oblika
turizma i turističke infrastrukture koja će biti planirana u turističkim zonama u Općini.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog poticanja primjene suvremenih tehnoloških rješenja u turističkoj
infrastrukturi u planiranoj turističko zoni, koja će biti usmjerena na energetsku i resursnu učinkovitost objekata.

Doprinos SDG

n/a

Rok provedbe mjere

Q2 2022. – Q2 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

1. GOSPODARSTVO I RADNA MJESTA („Pametna ekonomija“)

Poseban cilj:

1.5. Unapređenje upravljanje razvojem turizma – pokretanje marketinškog procesa pri razvoju destinacije i
turističkih proizvoda

Redni broj i naziv
mjere:

1.5.1. Razvoj destinacije s atraktivnim turističkim doživljajima

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz stvaranje doživljaja atraktivnog turističkog proizvoda visoke kvalitete kojima se
kreira prepoznatljivi destinacijski imidž Općine.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi zelenoj tranziciji zbog planiranog usmjerenja prema poticanju održivih i inovativnih oblika
turizma, kratkih nabavnih lanaca u poljoprivrednoj proizvodnji unutar aktivnosti razvoja ruralnog turizma.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog poticanja primjene suvremenih tehnoloških rješenja u turističkoj
infrastrukturi.

Doprinos SDG

n/a

Rok provedbe mjere

Q2 2022. – Q2 2025.
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PRIORITET
DJELOVANJA

2. OBRAZOVANJE I LJUDSKI KAPITAL („Pametni stanovnici“)

Poseban cilj:

2.1. Razvoj znanja stanovnika o mogućnostima „pametne poljoprivrede“

Redni broj i naziv
mjere:

2.1.1. Usvajanje znanja o „pametnoj“ poljoprivredi kroz primjere najbolje prakse i suradnju

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz povećanje znanja i primjene „pametnih“ – digitalnih i zelenih rješenja i tehnologija
u poljoprivrednoj proizvodnji i preradi u Općini. Također, Mjerom se potiče razvoj suradnje pri istraživanju, organizaciji
i izvođenju edukativnih programa, predavanja i radionica iz područja „pametne poljoprivrede“. Mjera se sastoji od
aktivnosti usmjerenih na osiguravanje sudjelovanja poljoprivrednika i obrtnika s područja Općine na stručnim
putovanjima.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi zelenoj tranziciji zbog diseminacije znanja i tehnoloških rješenja u poljoprivredi koja se odnose
na ekološku proizvodnju i energetsku i resursnu učinkovitost poljoprivredne proizvodnje i prerade.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera izravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog poticanja primjene suvremenih tehnoloških rješenja u poljoprivrednoj
proizvodnji i preradi.

Doprinos SDG

SDG 2: Iskorijeniti glad, osigurati dostatne količine hrane i bolju prehranu te promicati održivu poljoprivredu
SDG 12: Osigurati održive obrasce potrošnje i proizvodnje
SDG 4: Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima

Rok provedbe mjere

Q4 2023. – Q2 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.2. Stvaranje inkluzivnog društva

Redni broj i naziv
mjere:

3.2.1. Približavanje zdravstvenih, društvenih i svih ostalih lokalnih sadržaja osobama koje nisu samostalno u
mogućnosti pristupiti tim uslugama

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz poboljšanje mobilnosti i monitoringa zdravstvenog stanja ugroženih skupina
društva, posebice osoba starije životne dobi. Planirana je i primjena tehnoloških rješenja za monitoring i
obavještavanje o zdravstvenom stanju osoba na koje se Mjera odnosi.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi digitalnoj tranziciji zbog primjene digitalnih rješenja za monitoring potreba i zdravstvenih stanja osoba
obuhvaćenih Mjerom.

Doprinos SDG

SDG 10: Smanjiti nejednakosti unutar zemalja i među zemljama

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2025.
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PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.2. Stvaranje inkluzivnog društva

Redni broj i naziv
mjere:

3.2.2 Osiguravanje zaposlenja radno neaktivnog stanovništva

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz omogućavanje uključivanje stanovnika u radno aktivno stanovništvo, pri čemu
se naglasak stavlja na koristi za društvo Općine u cjelini. Stanovnicima je omogućeno stjecanje vještina i znanja koja
facilitiraju uključenje na tržište rada.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

SDG 4: Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima
SDG 8: Promicati ravnomjeran, uključivi i održivi gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojan posao
za sve

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.2. Stvaranje inkluzivnog društva

Redni broj i naziv
mjere:

3.2.3 Povećanje dostupnosti aktivnosti i znanja vezanih uz zdrave životne navike

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje dostupnosti svih potrebnih alata za održavanje i stjecanje zdravih
životnih navika, s posebnim naglaskom na skupine koje su u mogućnosti ranog usvajanja zdravih navika, kako bi se
umanjili zdravstveni rizici vezani uz manjak tjelesne aktivnosti i nezdrave prehrambene navike. Općina kroz ovu mjeru
planira informativno – edukativne aktivnosti i sadržaje koje uključuju radionice (107), webinare, kao i izradu mobilnih
aplikativnih rješenja za poticanje zdravih životnih navika.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

SDG 4: Osigurati uključivo i pravedno obrazovanje i promicati prilike za cjeloživotno učenje svim ljudima

Rok provedbe mjere

Q1 2021. – Q1 2022.
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PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.2. Stvaranje inkluzivnog društva

Redni broj i naziv
mjere:

3.2.4. Povećanje dostupnosti javnih sadržaja i usluga za osobe s invaliditetom

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje pristupačnosti javnim saržajima i uslugama osobama koje imaju
otežan pristup uvjetovan određenim stupnjem invaliditeta, koji predstavlja prepreku u ravnopravnom sudjelovanju u
društvu Općine. Ovom Mjerom otklanjaju se navedene prepreke.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

SDG 16: Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite,
odgovorne i uključive institucije na svim razinama.

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.

PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.1. Uređenje javnih prostora na otvorenom u naselju Podravska Moslavina

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz uređenje i izgradnju odgovarajućih prostora za u središtu Općine za rekreaciju
stanovnika, održavanje društvenih događanja i manifestacija. Kroz Mjeru planirani je uređenje šetnice i parka u
naselju Podravska Moslavina.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi zelenoj tranziciji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

SDG 16: Promicati mirna i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite,
odgovorne i uključive institucije na svim razinama.

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.
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PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.2. Uređenje javnih prostora na otvorenom u naselju Podravska Moslavina

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Svrha mjere je osiguravanje dostupnosti kulturnih sadržaja za stanovnike Općine, kaoizgradnja atrakcijske osnove
Općine u smislu razvoja kulturnog turizma. Mjerom će se osigurati adekvatan prostor za kulturne i društvene sadržaje
u ljetnim mjesecima. Pri izgradnji planirana je primjena tehnologija za osiguravanje energetske neovisnosti, uz
primjenu OiE.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja na korištenje OiE.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.

PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.3. Osiguravanje adekvatnog i atraktivnog programa cjelogodišnjih kulturnih događanja

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Svrha mjere je razvoj kulture na prostoru Općine, koja bi bila dostupna svim stanovnicima, kao i posjetiteljima /
turistima, u prostoru koji bi omogućavao cjelogodišnje aktivnosti (predstave, projekcije, radionice). Prostor bi
omogućavao daljnji razvoj udruga civilnog društva u Općini.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja na energetsku učinkovitost infrastrukture.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.
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PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.4. Razvoj sportsko - rekreacijskih aktivnosti i aktivnih oblika turizm

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Svrha mjere je osiguravanja visoke razine infrastrukturne opremljenosti Općine u svrhu razvoja svih oblika sportsko
- rekreacijskih aktivnosti, čime se osigurava prepoznatljivost Općine kao prostora zdravog življenja. Pri izgradnji
primjenjivat će se rješenja koja pozitivno utječu na energetsku učinkovitost, korištenje OiE i primjenu načela kružne
ekonomije.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja na energetsku učinkovitost infrastrukture.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.

PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.5. Razvoj i unapređenje postojeće infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti u naselju Podravska Moslavina

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Svrha mjere je unaprijediti već postojeću infrastrukturu kako bi se osigurao adekvatan prostor za djelovanje udruga
civilnog društva i izvođenje edukativnih aktivnost, manifestacija i događanja u naselju Podravska Moslavina. Pri tome
se primjenjuju rješenja koja pozitivno utječu na energetsku učinkovitost.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja na energetsku učinkovitost infrastrukture.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2023.
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PRIORITET
DJELOVANJA

3. UVJETI ŽIVOTA („Zadovoljni stanovnici“)

Poseban cilj:

3.3. Valorizacija javnih prostora u svrhu održavanja kulturnih i društvenih događanja

Redni broj i naziv
mjere:

3.3.6. Unapređenje postojeće infrastrukture za kulturne i društvene djelatnosti u naselju Krćenik

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Svrha mjere je unaprijediti već postojeću infrastrukturu kako bi se osigurao adekvatan prostor za djelovanje udruga
civilnog društva i izvođenje edukativnih aktivnost, manifestacija i događanja u naselju Krčenik. Bitno je osigurati
pristup kulturnim i društvenim uslugama u svim naseljima Općine. Pri tome se primjenjuju rješenja koja pozitivno
utječu na energetsku učinkovitost.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji zbog usmjerenja na energetsku učinkovitost infrastrukture.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

n/p

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.

PRIORITET
DJELOVANJA

4. OPĆINSKA UPRAVA I SURADNJA („Digitalna Općina“ i „pametna suradnja“)

Poseban cilj:

4.1. Poboljšanje korisničkog iskustva vezanog uz ruralne usluge

Redni broj i naziv
mjere:

4.1.1. Izgradnja i jačanje javne digitalne infrastrukture

Oznaka mjere (R/I/O)

Reformska mjera

Svrha i opis mjere

Kroz Mjeru je planirano unapređenje digitalne infrastrukture, odnosno poboljšanje pristupa bežičnoj internetskoj vezi
velikih brzina za stanovnike i gospodarstvenike, što je horizontalna tema digitalne tranzicije Općine i odnosi se na
osiguravanje adekvatne infrastrukture za razvoj „pametne Općine“.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi zelenoj tranziciji kroz osiguravanje primjene digitalnih rješenja koja pozitivno utječu na
uvođenje kružne ekonomije, te energetske i resursne učinkovitosti.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera izravno i bitno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog infrastrukturnih osiguravanja pretpostavki za digitalnu
tranziciju.

Doprinos SDG

SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2025.
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PRIORITET
DJELOVANJA

4. OPĆINSKA UPRAVA I SURADNJA („Digitalna Općina“ i „pametna suradnja“)

Poseban cilj:

4.1. Poboljšanje korisničkog iskustva vezanog uz ruralne usluge

Redni broj i naziv
mjere:

4.1.2. Nadzor javnih površina primjenom tehnoloških rješenja

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz provođenje aktivnosti uspostave video-nadzora na području Općine, odnosno
pribavljanjem softverskih i hardverskih rješenja za nadzor javnih površina na području Općine, čime bi se značajno
utjecalo na razinu sigurnosti stanovnika Općine. Također, kroz Mjeru je planiran i razvoj nadzora nad nepropisnim
odlaganjem otpada i ostalih komunalnih problema. Mjera štedi resurse Općine i pridonosi zaštiti okoliša.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi zelenoj tranziciji kroz osiguravanje primjene digitalnih rješenja koja pozitivno utječu na
gospodarenje otpadom.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi digitalnoj tranziciji zbog stvaranja podloge za primjenu „pametnih“ rješenja za unapređenje sigurnosti
stanovnika i nadzor nad komunalnim problemima.

Doprinos SDG

SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2025.

PRIORITET
DJELOVANJA

5. PROSTOR, OKOLIŠ, ENERGIJA („Zelena Općina“)

Poseban cilj:

5.1. Osiguravanje razvoja gospodarstva, turizma i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora energije (OIE) kroz
aktivnosti prostornog planiranja

Redni broj i naziv
mjere:

5.1.1. Izmjene i dopune PPUO Podravska Moslavina

Oznaka mjere (R/I/O)

Ostala mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz osiguravanje adekvatne površina za gospodarske namjene – proizvodnu, za
proizvodnju električne energije iz obnovljivih ili ekološki prihvatljivih izvora i razvoj gospodarskih aktivnosti, s
naglaskom na razvoju ruralnog turizma na području Općine.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera doprinosi zelenoj tranziciji kroz osiguravanje prostora za smještaj sunčane elektrane i/ili sličnog pogona za
proizvodnju energije iz OiE.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog osiguravanja prostora za inkubaciju i akceleraciju poduzeća u IRI
sektoru na prostoru Gospodarske zone.

Doprinos SDG

SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.
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PRIORITET
DJELOVANJA

5. PROSTOR, OKOLIŠ, ENERGIJA („Zelena Općina“)

Poseban cilj:

5.3. Razvoj lokalne proizvodnje energije

Redni broj i naziv
mjere:

5.3.1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicija mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz očuvanje okoliša i povećanje udjela obnovljivih izvora energije. Mjera se sastoji
od aktivnosti pripreme projektne dokumentacije za projekt izgradnje sustava solarnih ćelija na zgradama u vlasništvu
Općine.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno i bitno doprinosi zelenoj tranziciji kroz poticanje povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog stvaranja poticajnog okruženja za razvoj tehnoloških rješenja za
razvoj proizvodnje električne energije iz energije Sunca.

Doprinos SDG

SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 7 Osigurati financijski dostupnu, pouzdanu, održivu i modernu energiju za sve
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je
UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)

Rok provedbe mjere

Q1 2023. – Q4 2024.

PRIORITET
DJELOVANJA

5. PROSTOR, OKOLIŠ, ENERGIJA („Zelena Općina“)

Poseban cilj:

5.4. Poboljšanje energetske učinkovitosti stambenih i gospodarskih zgrada u Općini

Redni broj i naziv
mjere:

5.4.1. Energetska obnova zgrada u vlasništvu Općine

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz poticanje povećanja udjela objekata u vlasništvu Općine koji imaju energetski
certifikat C i više u ukupnom fondu općinskih objekata. Mjera osigurava ograničavanje rasipanja energije i smanjenje
troškova toplinske energije i energije hlađenja. Objekti uključeni u mjeru energetske obnove su zgrada Općinske
uprave i objekti društvenih / mjesnih domova. Mjera obuhvaća aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i izvođenje
radova.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno i bitno doprinosi zelenoj tranziciji kroz povećanje energetske učinkovitosti zgrada, čime se učinkovito
upravlja energetskim resursima.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera neizravno doprinosi digitalnoj tranziciji zbog stvaranja poticajnog okruženja za razvoj tehnoloških rješenja za
energetsku učinkovitost.

Doprinos SDG

SDG 9 Izgraditi otpornu infrastrukturu, promicati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovacije
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je
UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)

Rok provedbe mjere

Q1 2023. – Q4 2024.
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PRIORITET
DJELOVANJA

5. PROSTOR, OKOLIŠ, ENERGIJA („Zelena Općina“)

Poseban cilj:

5.5. Unapređenje mogućnosti odvojenog odlaganja otpada

Redni broj i naziv
mjere:

5.5.1. Uspostava odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina posebnih vrsta otpada

Oznaka mjere (R/I/O)

Investicijska mjera

Svrha i opis mjere

Mjera pridonosi Posebnom cilju kroz poticanje povećanja udjela odvojeno prikupljenog otpada. Time se stvara
učinkovitiji i održiviju sustav prikupljanja i skladištenja otpada. Mjerom je predviđen rezultat smanjenja udjela
miješanog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, odnosno velike stope rasta udjela odvojenog
prikupljanja posebnih kategorija komunalnog otpada koje mogu biti oporabljene. Mjera se sastoji o projekta uspostave
pokretnog reciklažnog dvorišta u Općini.

Doprinos zelenoj
tranziciji EU

Mjera izravno i bitno doprinosi zelenoj tranziciji kroz doprinos kružnoj ekonomiji.

Doprinos digitalnoj
tranziciji EU

Mjera izravno ne doprinosi digitalnoj tranziciji.

Doprinos SDG

SDG 11 Učiniti gradove i ljudska naselja uključivima, sigurnima, otpornima i održivima
SDG 13 Poduzeti hitne mjere u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih negativnih utjecaja (priznajući da je
UNFCCC glavni međunarodni, međuvladin forum za pregovaranje o globalnom odgovoru na klimatske promjene)

Rok provedbe mjere

Q1 2022. – Q4 2022.

19

5. Okvir za praćenje i izvještavanje o napretku u provedbi Provedbenog
programa
Praćenje i izvještavanje o napretku provedbe Provedbenog programa Općine obuhvaća procese prikupljanja,
analize i usporedbe podataka o pokazateljima rezultata mjera Provedbenog programa. Izvještavanje o provedbi
za cilj ima pružanje pravovremenih i relevantnih informacija o statusu provedbe, a namijenjeno je nositeljima
strateškog planiranja na razini Općine, kao i onima na regionalnoj i nacionalnoj razini, te široj javnosti.
Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade, kontinuirano prati provedbu Provedbenog programa, odnosno prati
provedbu mjera, aktivnosti i projekata navedenih u Provedbenom programu. Sukladno Pravilniku o rokovima i
postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja
za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19), nositelj izrade izvještava
općinskog načelnika o napretku dva puta godišnje (godišnje i polugodišnje).
Predložak za interni plan redovnog polugodišnjeg i godišnjeg praćenja napretka provedbe Općini dostavlja
regionalni koordinator – Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije (dalje u tekstu:
ŽRA). Općina potom uspostavlja interni plan praćenja napretka provedbe, u kojem je definiran način na koji će
Općina nadgledati provedbu Provedbenog programa. Kako bi se osigurala pravodobnost i visoka razina osjetljivosti
na kretanje pokazatelja rezultata mjera, Jedinstveni upravni odjel Općine prema vlastitom planu praćenja i
izvještavanja, temeljem preporuka sadržanih u Priručniku o strateškom planiranju, uspostavit će interni tromjesečni
ciklus prikupljanja, analize i usporedbe podataka o pokazateljima rezultata. Nositelj izrade, sukladno Priručniku o
strateškom planiranju, izvještava putem ŽRA – e, koja izrađuje polugodišnje i godišnje izvješće o provedbi
Provedbenog programa i podnosi ih Predstavničkom tijelu – Općinskom vijeću i Koordinacijskom tijelu – MRRFEU.
ŽRA izvještava MRRFEU putem Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem.
Polugodišnje izvješće se podnosi do 31. srpnja tekuće godine (za prethodnu godinu), a godišnje do 31. siječnja
tekuće godine (za prethodnu godinu).
Procesom prikupljanja, analize i usporedbe podataka o utvrđenim pokazateljima rezultata upravlja nositelj izrade
Provedbenog programa. Provedbenim programom (Prilog 1) definirani su ključni pokazatelji rezultata po mjerama.
•

•
•

U prvoj fazi nositelj prikuplja odgovarajuće statističke podatke, a način ovisi o mjeri / aktivnosti / projektu
/ pokazatelju – prikupljanje se može vršiti ad-hoc kontrolom na licu mjesta ili uvidom u baze podataka na
razini Općine ili baze podataka kojima upravljaju druga javnopravna tijela na području Općine, Županije
ili države. Polazna vrijednost pokazatelja definirana je provedbenim programom, a nositelj izrade će na
tromjesečnoj bazi vršiti kontrole / prikupljanja podataka kako bi se prikupili podaci o statusu mjere /
aktivnosti / projekta, odnosno o njihovim rezultatima.
U drugoj fazi razrađuje se analitička podloga temeljem podataka prikupljenih u prvoj fazi, sukladno
predlošku internog plana Općine za praćenje i izvještavanje. Analitička podloga temeljem statističkih
podataka dat će pregled dinamike kretanja pokazatelja rezultata.
U trećoj fazi uspoređuje se napredak u statusu mjere / aktivnosti / projekta u odnosu na prethodni ciklus
praćenja i izvještavanja, kao i stanje pokazatelja rezultata mjere u odnosu na prethodni ciklus. Trenutna
vrijednost pokazatelja rezultata uspoređuje se s ciljanom vrijednošću definiranom u Provedbenom
programu Općine. Ova faza za cilj ima oblikovanje jasne slike o učinku pojedine mjere na razvoj Općine,
čime se omogućava unošenje izmjena u slučaju kad je očigledno da neće biti moguće ostvariti ciljanu
vrijednost rezultata mjere.

Općina će facilitirati proces osposobljavanja i razvoja ljudskih potencijala za upravljanje procesom praćenja i
izvještavanja o aktima strateškog planiranja unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine, uz koordinaciju s ŽRA
– om kao regionalnim koordinatorom u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem. U odnosu na
sistematizaciju radnih mjesta u Općini, kako je navedeno u Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Podravska Moslavina od 28. prosinca 2016. godine, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela
preuzima odgovornosti i ovlasti u pogledu koordinacije i provedbe procesa praćenja i izvještavanja u Općini.
Službenici i namještenici Jedinstvenog upravnog odjela će sukladno internom planu i naputku Pročelnice
sudjelovati u prikupljanju i pripremi podataka i pokazatelja za analitičku podlogu u prvoj fazi, kao i u postupku
izrade analitičke podloge.
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