POLAZIŠTA ZA IZRADU
PROGRAMA RAZVOJA
C I L J E V I:
• OPĆI CILJEVI

• STRATEŠKI CILJEVI
• PROGRAMSKI CILJEVI (domaći i EU fondovi)

1. omogućiti gospodarski razvoj uz očuvanje prirodnih bogatstava i
krajolika
2. poboljšati kvalitete življenja
3. izobrazba i usavršavanje
4. izjednačavanje uvjeta ulaganja
5. socijalna komponenta koja bi poglavito obuhvatila:
pronatalitetni poticaj,
stipendiranje učenika i studenata iz struka koje su potrebne prvenstveno gospodarstvu
općine te
skrb za osobe treće životne dobi

6. daljnji razvoj komunalne infrastrukture s naglaskom
Cestovna infrastruktura
Oborinska kanalizacija
Izgradnja uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda priobalnog dijela
Telekomunikacijska infrastruktura

7. stvaranje branda regije.

nije lak posao - zahtjeva puno vremena, fleksibilnosti, suradnje,
kapitala i vjere svih produkcijskih faktora u vlastiti uspjeh i dugoročne koristi. Dugoroč
Dugoročni cilj je biti
prepoznat i tada se stvaraju pretpostavke za brži razvoj svih grana gospodarstva i socijalne situacije.

povećanje zaposlenosti, posebice stvaranje povoljnijih uvjeta pri
zapošljavanju
mladih i žena
omogućiti permanentno obrazovanje radi poboljšanja sposobnosti i vještina
radne snage
podrška poduzetništvu kao osnovi napretka i zapošljavanja
polivalentnost domaćinstava kao nositelja obiteljskog gospodarstva
uspostava što raznovrsnije strukture gospodarstva, poticati ulaganja izvan
turističke djelatnosti
izgradnja, odnosno aktivirati gospodarsku / poslovnu zonu kako bi se stvorio
snažan poticaj za nove poduzetničke pothvate u području proizvodnih
djelatnosti
stvoriti bazu za potencijalne investitore i poduzetnike, proširiti mogućnost
investiranja u gospodarske sektore koji su u skladu sa zahtjevima o održivom
razvitku
-

izgradnja kvalitetne gospodarske infrastrukture (energetika,
vodoopskrba telekomunikacije i promet)
- ojačati lokalnu samoupravu i nositelje gospodarskog razvoja,
kako bi učinkovito upravljali razvojem u korist održivosti i
društvene ravnoteže
- stvoriti gospodarske uvjete za što brže uključivanje u europske
i svjetske gospodarske procese.

• Solarna energija - solarna elektrana poslovna zona Dubrava Tisno
Eko rasvjeta - Javna rasvjeta / racionalizacija potrošnje u JR

• Gospodarenje otpadom,
otpadom Tisno - Murter
Eko dvorište Reciklaža za bolji otok
Čišćenje javnih površina , skupljanje komunalnog otpada

• Kanalizacijska mreža Tisno – Murter - Pirovac
• Gospodarska zona Dubrava kod Tisna
• Formiranje zadruga i ostali oblici u poljoprivredi
Poljoprivredna zadruga Tisno
Lovište Lovačko društvo Tisno

• Lokalna vodovodna mreža, proširenje i rekonstrukcija naselja Jezera i

Betina

•Protupožarni putevi - Tisno
•Nerazvrstane ceste na području općine Tisno
•Sportska dvorana - Tisno
•Dom za starije i nemoćne - Tisno
•Zavičajni muzej Tisno
•Uređenje obalnog pojasa
Gomilica,od Put
Broščoce, Tisno
naselja Betina
naselja Jezera

•Morska luka nautičkog turizma od značaja za RH
•Izgradnja luke nautičkog turizma - marina u uvali Luka Tisno
•Brodogradilišna luka od županijskog značaja
•Proširenje zone

posebne namjene - brodogradilište u Betini

HVALA i OČEKUJEMO SURADNJU I INICIJATIVE
SVIH SUBJEKATA CIVILNOG SEKTORA !

