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ZAPISNIK
s druge sjednice Partnerskog vijeća urbanog područja održane u prostorijama Komunalne
palače (Trg Forum 1, 52100 Pula) u srijedu, 13. travnja u 11,00 sati.
Popis prisutnih/odsutnih osoba nalazi se u dokumentu koji će biti priložen ovom zapisniku.
Nakon što je utvrđena prisutnost većine članova Partnerskog vijeća te konstatirano da vijeće
može pravovaljano odlučivati predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma
2. Komunikacija i koordinacija putem web sučelja
3. Strategija razvoja urbanog područja – nacrt
4. Razno
Članovi Partnerskog vijeća jednoglasno su usvojili Dnevni red.
Predsjednica Partnerskog vijeća Elena Puh Belci uvodno je još jednom pozvala sve članove
Partnerskog vijeća na suradnju te na promptnost i efikasnost pri izradi Strategije razvoja
urbanog područja koja mora biti zgotovljena do kraja svibnja. Nadodala je da je Grad, kao
nositelj izrade strategije pozvao i svoje javne ustanove i trgovačka društva da dostave
materijale potrebne za izradu Strategije. Ispred izrađivača Strategije Istarske razvojne agencije
obratio se Boris Sabatti koji je kazao kako je riječ o prvom operativnom programu koji se radi
na razini lokalne samouprave.

AD-1
Poziv za odabir područja za provedbu ITU mehanizma
Predsjednica Partnerskog vijeća detaljno je predstavila poziv za odabir područja za provedbu
ITU mehanizma. Pojasnila je kako ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma
iznosi 345 milijuna eura, a prijavitelj koji zadovolji minimalni bodovni prag dobit će status
ITU područja i postati prihvatljiv za korištenje dijela tih financijskih sredstava. Indikativna
alokacija za područje Pule iznosi 30,6 milijuna eura, s time da je minimalna stopa
sufinanciranja 25%. Naglasila je kako je rok za podnošenje prijava 15. srpnja 2016. godine.
AD-2
Komunikacija i koordinacija putem web sučelja
Ovom je prilikom zamjenik predsjednice Partnerskog vijeća Damir Prhat kazao kako je na
službenoj web stranici Grada Pule www.pula.hr otvorena posebna sekcija sa svim relevantnim
informacijama i dokumentima koji se odnose na ITU mehanizam. Ujedno je kazao kako je za
lakši rad Partnerskog vijeća, ali i svih ostalih otvoren e-mail: itu@pula.hr.
AD-3
Strategija razvoja urbanog područja – nacrt
Nakon uvodnog dijela, predstavnici Istarske razvojne agencije zajedno sa suradnicima
predstavili su analizu trenutnog stanja, kao i nacrt Strategije razvoja urbanog područja s
naglaskom na SWOT analizu, odnosno analizu snage i slabosti te prilika i prijetnji nakon čega
su se članovi Partnerskog vijeća aktivno uključili u konstruktivnu raspravu. Tako je primjerice
direktor Pulaprometa kazao kako u SWOT pod prijetnje treba uključiti Zakonske regulative
koje su otegotna okolnost toj djelatnosti, ali isto tako da se u SWOT analizu upiše područje
urbanog prometa s naglaskom na razvoj javnog gradskog prijevoza kao i parkirališta i park
and ride površina. Na navedeno se nadovezao predstavnik Svetvinčenta kazavši kako je bitno
da se u SWOT uključi javni gradski prijevoz kao bitna komponenta za tranziciju
srednjoškolaca. Darko Komšo je kazao kako se pod snage u SWOT treba uvrstiti razvoj
kulturnih i povijesnih spomenika s naglaskom na kulturnom turizmu, dok su se predstavnici
Vodnjana založili da u SWOT uđe i poljoprivreda koja je značajna za gospodarski rast toga
kraja. Da je bitno uključiti civilno društvo, odnosno društveno poduzetništvo smatra Helga
Glavan Može. Ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta, kao i ravnateljica Gimnazije Pula
smatraju da je i obrazovanje ključan faktor koji se ne smije izostaviti, dok je Kristina Fedel
Timovski nadodala kako se ne smije izostaviti ni komponenta dvojezičnosti. Robert
Zenzerović je ukazao da se u SWOT u okviru slabosti treba uvrstiti nedostatak sveučilišnih
prostornih kapaciteta. Tončić je predložila da se pod nedostatak uvrsti nedovoljna izgrađenost
biciklističkih staza, na što je Fedel Timovski predložila da se u sklopu projekta sve općine
uključe u priču projekta Bičikleta. Ujedno, prionulo se utvrđivanju strateških ciljeva i
razvojnih prioriteta te je iznesen prvi okvirni nacrt, nakon čega se prionulo raspravi.
Dogovorena je izmjena naziva jednog prioriteta iz „gospodarsko korištenje kulturne i
povijesne baštine“ u „valorizacija kulturne i povijesne baštine“.
Predsjednica Partnerskog vijeća zaključila je radni sastanak naglasivši da sve izmjene i
prijedloge članovi vijeća moraju dostaviti na e-mail: itu@pula.hr najkasnije do 21. travnja
kako bi se oni na vrijeme uvrstili u nacrt Strategije te kako bi ista bila još jednom poslana na
čitanje i eventualnu nadopunu.

AD-4
Razno
Po ovoj točci dnevnog reda nije bilo rasprave.
Završeno u 13.30 sati
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