2. sjednica Partnerskog vijeća Urbanog područja Slavonski Brod

ZAP ISNIK
sa sjednice
Sjednica je održana 14. travnja 2016. godine u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda,
Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod.
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Usvajanje zapisnika 1. sjednice Partnerskog vijeća

3.

Predstavljanje SWOT analiza i analize stanja Urbanog područja Slavonski Brod

4.

Predstojeće

S.

Rasprava

aktivnosti u procesu izrade Strategije razvoja Urbanog

područja

Slavonski Brod

TOČKA 1: Uvodna riječ
Gradonačelnik

Grada Slavonskog Broda, g. Mirko Duspara, pozdravio je

nazočne

te zahvalio na odazivu.

Izrazio je zadovoljstvo odrađenim aktivnostima i uvjerenje da će se sve daljnje aktivnosti odvijati k
pozitivnom ishodu. Dejan Vuksanović, direktor Razvojne agencije Grada Slavenskog Broda, prisutnima
je predstavio novosti i glavne

zaključke

fondova Europske unije kako slijedi:

koordinacijskih sastanaka u Ministarstvu regionalnog razvoja i

Partnerskim sporazumom bilo je određeno kako će 4 grada, od potencijalnih 7, biti korisnici

•

ITU mehanizma. Međutim, na inicijativu predstavnika potencijalnih korisnika ITU mehanizma
predložena j e izmjena natječajnog postupka kojom bi svi gradovi potencijalni korisnici ovog
mehanizma (Zagreb, Rijeka, Pula, Split, Zadar, Osijek i Slavonski Brod), ako zadovolje bodovni
prag od minimalno 15 bodova, bili prihvatljivi za provedbu;
•

formiran je prijedlog raspodjele ukupne ITU alokacije od 345.351.269,00 EUR u okviru kojeg je
utvrđen indikativni iznos za svaki pojedini grad. Shodno prijedlogu raspodjele, Urbano
područje Slavonski Brod bi na raspolaganju imalo 31.072.252,64 EUR. Iz ovih sredstava bit će
moguće

financirati

poduzetničku

infrastrukturu, kulturnu baštinu i sl., a obvezna stopa

sufinanciranja Urbanog područja Slavonski Brod bi iznosila 15% prema revidiranom prijedlogu
ITU alokacija;
23. ožujka 2016. godine objavljen je ograničeni Poziv za odabir područja za provedbu ITU

•

mehanizma. Poziv će biti otvoren do 15. srpnja 2016. godine.
TOČKA 2: Usvajanje poslovnika Partnerskog vijeća i zapisnika 1. sjednice Partnerskog vijeća

Dejan Vuksanović dao je na usvajanje zapisnik s 1. sjednice Partnerskog vijeća . Prisutni članovi
Partnerskog vijeća, odnosno zamjenici članova u Partnerskom vijeću, jednoglasno su usvojili zapisnik s

1. sjednice Partnerskog vijeća.
TOČKA 3: Predstavljanje SWOT analiza i analize stanja Urbanog područja Slavonski Brod

Anita Krnjić Đerek, Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda, predstavila je Partnerskom vijeću
.Aoalizu stanja Urb_anog podr:učja . Slavonski. Brod prikazanu kroz tri v.elih p.oglavlj.a: društvo,
gospodarstvo i urbano okruženje. Analiza stanja i pripadajuće joj SWOT analize rezultat su
višemjesečnog

prikupljanja podataka ciljanim upitima

različitim

institucij ama i osta lim javnim tijelima,

fokus grupa s relevantnim dionicima, anketnih upitnika prema jedinicama loka lne samouprave koje
čine

Urbano područje Slavonski Brod i sl.

TOČKA 4. Rasprava

Članovi Partnerskog vijeća, odnosno zamjenici članova u Partnerskom vijeću konstruktivnom su se

raspravom, prijedlozima izmjena i/ili dopuna SWOT analiza nadovezali na predstavlj anj e SWOT analiza
i Analize stanja Urbanog područja Slavonski Brod pri čemu je učinjena manja izmjena u redoslijedu
točaka

dnevnog reda i odmah je uslijedila rasprava.

Svojim prijedlozima izmjena i/ili dopuna tvrdnji obuhvaćenih SWOT analizama Partnersko vijeće
pridonijelo je objektivnijem prikazu stanja i oblikovanju završnih verzija SWOT analiza gospodarstva,
urbanog okruženja i društva.
TOČKA S: Predstojeće aktivnosti u procesu izrade Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod

Dejan Vuksanović upoznao je Partnersko vijeće s pokretanjem sektorskih dijaloga sa stručnim službama
nadležnih ministarstava i predstavnicima gradova. Sektorski dijalozi planiraju se voditi na način da se
unutar svakog ministarstva organiziraju dijalozi na koje bi bili pozvani predstavnici svih gradova, a uz
njih bi sudjelovali i predstavnici relevantni sektora od strane resornih ministarstava. Raspravljalo bi se
o prijedlozima urbanih

područja,

odnosno aglomeracija što se u okviru pojedinog

specifičnog

cilja

planira financirati, u koje mjere se namjerava ulagati

jesu li pojedini projekti prihvatljivi za

financiranje.
ZAKLJUČCI:

- budući da je tijekom 3. i 4. točke dnevnog reda došlo do izmjena u SWOT analizama, dogovorena
je da će Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda dostaviti ažurirane verzije SWOT analiza s
uvaženim prijedlozima promjena. Dorađene analize bit će dostavljene elektroničkom poštom
Partnerskom vijeću .

Za pitanja i nedoumice djelatnici Razvojne agencije stoje na raspolaganju svim zainteresiranima.
Sjednica je završila u 11:35 sati.
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