
 
Europska unija   

 

 

 

  1/1 

Sufinancirano sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 

 

 

 Najava tematskog panela/radionice sa zainteresiranom javnošću 

Općina Kršan u srijedu, 5. listopada 2022. s početkom u 10 sati u prostorijama Općinske 

vijećnice u Kršan organizira prvi tematski panel/radionicu sa zainteresiranom javnošću vezano 

uz provedbu projekta Očuvanje tradicije i održivi razvoj lokalnog pomorstva i ribarstva Općine 

Kršan.  

Predmetni projekt integrira provedbu dviju aktivnosti koje će Općini Kršan omogućiti očuvanje 

tradicije ribarstva i pomorstva na svom području koje je integralni dio FLAG-a Alba, te 

optimalni dugoročni održivi razvoj ribarstva i ribarske industrije:  

1. »Izrada Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine 

Kršan«,  

2. Izrada Cost-benefit analize poticajnih mjera za razvoj ribarstva i ribarske industrije na 

području Općine Kršan. 

 

Projekt se sufinancira sredstvima iz EU fondova u okviru mjere III.3. „Provedba strategija 

lokalnog razvoja - operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014. - 2020.  

putem FLAG-a Alba iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. 

 

Izrada Strategije očuvanja i održivog razvoja pomorstva i ribarstva na području Općine Kršan 

podrazumijeva sveobuhvatni dokument koji će Općini Kršan omogućiti kvalitetnu analizu 

sadašnjeg stanja, definiranje mjera i aktivnosti s ciljem zaštite tradicije pomorstva i razvoja 

ribarstva na području Općine Kršan, te održivog korištenja resursa mora i priobalja uopće na 

području Općine Kršan.  

Izrada Cost-benefit analize (hrv. Analiza troškova i koristi) poticajnih mjera za razvoj ribarske 

industrije na području Općine Kršan podrazumijeva pružanje Općini Kršan svih potrebnih 

informacija o socio-ekonomskoj opravdanosti mjera koje namjerava poduzeti s ciljem 

valorizacije raspoloživih resursa priobalja i mora, s posebnim naglaskom na poticanje razvoja 

ribarske industrije na području Općine.  

 

Tematski panel/radionica voditi će prof. dr.sc. Alen Soldo s Odjela za studije mora splitskog 

Sveučilišta i prof.dr. sc. Josip Gugić sa Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, koji su 

članovi tima izrade projekta, a ispred tvrtke Plavi partner d.o.o. koja je izabrana na javnom 

natječaju. 
 


