OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini Bistra

Na temelju Pravilnika o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz
Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i Natječaja za provedbu
podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući
ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« - provedba operacije 7.2.2. »Ulaganja u
građenje nerazvrstanih cesta« Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom sklopila je sa
Općinom Bistra Ugovor o financiranju projekta Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Pešćenka u Općini
Bistra. Navedenim projektom će se riješiti problemi neuređenosti nerazvrstane ceste Pešćenka, što će
stanovništvu i posjetiteljima Općine Bistra omogućiti sigurno prometovanje i veću mobilnost prilikom
obavljanja svakodnevnih poslova, kao i povećanje dostupnosti javnih, gospodarskih i drugih objekata
uz unapređenje okoliša. Realizacijom projekta će se ostvariti brojni preduvjeti za povećanje kvalitete
života te kvalitete poslovanja gospodarskih subjekata, ali će se i omogućiti preduvjeti za sigurniju
prometnu povezanost naselja unutar područja Općine. Za projekt je odobren maksimalni iznos potpore
koji iznosi 4.437.446,80 kn, a stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.
Ciljevi projekta su:
Cilj 1.: Stvaranje preduvjeta za provedbu projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste Pešćenka na
području Općine Bistra.
Cilj 2.: Razvoj temeljne infrastrukture u Općini Bistra koja ima status brdsko-planinskog područja,
stvaranje preduvjeta za povećanje sigurnosti i mobilnosti ciljanih skupina (stanovnici svih naselja,
posebno naselja Bukovje Bistransko i Poljanica Bistranska, učenici škole i korisnici dječjeg vrtića,
vlasnici parcela i gospodarski subjekti) te dostupnosti javnih, poslovnih, gospodarskih i drugih
infrastrukturnih objekata (poštanski ured, Osnovna škola Bistra, Dječji vrtić Kapljica, trgovina i drugi
objekti), kao i unapređenje stanja okoliša.
Cilj 3.: Povećanje osviještenosti stanovništva i posjetitelja o važnosti ulaganja u temeljnu ruralnu
infrastrukturu putem sredstava iz EPFRR.
Rezultati projekta su:
R1: Izrađena projektno-tehnička dokumentacija
R2: Izrađena natječajno-investicijska dokumentacija
R3: Provedeni postupci javne nabave
R4: Rekonstruirana nerazvrstana cesta Pešćenka u dužini od 1.036,00 metara
R5: Diseminiran projekt
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