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IINNFFOORRMMAACCIIJJAA  OO  PPRROOJJEEKKTTUU  
 

Cilj projekta „SUCCESS“ („USPJEH“) je STVORITI POUZDAN MEHANIZAM POTPORE 
aktivnom sudjelovanju grañana u planiranju i donošenju odluka na polju zaštite 
okoliša u njihovim gradovima/općinama. Projekt se temelji na tri stupa ARHUŠKE 

KONVENCIJE koje grañanima garantiraju:  

I. nesmetan pristup informacijama o zaštiti okoliša;  

II. obvezno sudjelovanje javnosti pri donošenju odluka koje se tiču zaštite 
okoliša; te   

III. pouzdan pristup pravdi u pitanjima zaštite okoliša;  

što omogućuje održivi razvitak gradova/općina u skladu s prihvaćenim europskim 
standardima i konvencijama.   

Republika Hrvatska potpisnikom je ARHUŠKE KONVENCIJE od 25. lipnja 1998. godine, 
a u prosincu 2006. godine Hrvatski Sabor je izglasao Zakon o potvrñivanju 
Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i 
pristupu pravosuñu u pitanjima okoliša (ARHUŠKA KONVENCIJA). Konvencija stupa 
na snagu 25. lipnja 2007. godine.  

Projektni cilj bit će ostvaren osnivanjem i probnim radom ŠEST INFO-TOČAKA u 
odabranim gradovima/općinama Primorsko-goranske županije. 

 

CILJNE SKUPINE Projekta su:  

 (a) odgovorni za održivi razvitak šest odabranih gradova/općina (predstavnici 
lokalne samouprave, poslovne zajednice, nevladinih organizacija te stručno-
tehničkih i obrazovnih institucija); i  

(b) grañani Primorsko-goranske županije.  

Ciljnim skupinama Projekt pomaže kroz osiguranje neformalne edukacije i obuke na 
temu zaštite okoliša te uspostavljanje mehanizma redovitih tehničkih, socijalnih i 
pravnih savjetodavnih usluga.  

Provedba projekta SUCCESS indirektno je povezana s aktivnostima EU CARDS 
projekta REGINA kojega zajednički provode RRA PORIN i udruga Eko Liburnia.   
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Glavne projektne AKTIVNOSTI su:  

• Izrada pregleda trenutnog stanja upravljanja prirodnim resursima na 
području Primorsko-goranske županije;  

• Priprema programa stručnih radionica o praktičnoj primjeni načela Aarhuške 
konvencije;  

• Provedba županijske radionice o praktičnoj primjeni načela Aarhuške 
konvencije - kontakt s 35 gradova/općina Primorsko-goranske županije; 

• Provedba projektne ankete o upravljanja prirodnim resursima na području 
zainteresiranih gradova/općina;  

• Odabir šest projektnih gradova/općina; 

• Provedba šest gradskih/općinskih stručnih radionica o praktičnoj primjeni 
načela Aarhuške konvencije; 

• Osiguranje nesmetanog pristupa informacijama te savjetodavnih usluga 
grañanima od strane projektnog tima putem web-stranica Projekta 
(http://www.eko-liburnia.hr/success/hr/index.asp) i tromjesečnih tematskih 
projektnih BILTENA „SOVA“;  

• Priprema i provedba stručne radionice za voditelje REGINA 
gradskih/općinskih info-točaka; 

• Probni rad REGINA gradskih/općinskih info-točaka; 

• Završno izvješće i predstavljanje Projekta. 

Projekt je  osmislila udruga Eko Liburnia iz Rijeke i provodi ga na području 
Primorsko-goranske županije od svibnja 2005. godine.  

Najveći dio troškova provedbe projekta SUCCESS sufinanciran je sredstvima 
DELEGACIJE EUROPSKE KOMISIJE u Republici Hrvatskoj putem javnog natječaja 
Nacionalnog programa CARDS 2003 (90%).  

Sufinancijeri projekta su i Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, 
ekologiju i gospodarenje zemljištem putem javnog natječaja za projekte zaštite 
okoliša i održivog razvitka u 2005. godini (4,5 %), Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodnoga gospodarstva putem javnog natječaja za udruge u 2006. godini 
(1,5 %) te zadruga AgriBioCert Omišalj, članica udruge, donacijom u 2007. godini 
(3,9 %).  


