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POZIV NA RADNI SASTANAK 

IZRADA STRATEŠKOG RAZVOJNOG PROGRAMA OPĆINE GORNJI BOGIĆEVCI  

ZA RAZDOBLJE 2016. – 2020. 

 

Općina Gornji Bogićevci u procesu je izrade Strateškog razvojnog programa Općine Gornji 

Bogićevci za razdoblje 2016.-2020., sukladno odobrenom projektu iz Mjere 07 »Temeljne 

usluge i obnova sela u ruralnim područjima«“ - operacije 7.1.1. »Sastavljanje i ažuriranje 

planova za razvoj jedinica lokalne samouprave«, u okviru Programa ruralnog razvoja za 

Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. - 2020.  

S tim u svezi, pozivamo Vas na radni sastanak koji će započeti  u petak, 23. rujna 2016. godine 

u 19:00 sati u vijećnici Općine Gornji Bogićevci, Trg hrvatskih branitelja 1 u Gornjim 

Bogićevcima.  

Kroz radni sastanak analizirati će se trenutna situacija svih sektora na području Općine kroz 

analizu snaga, slabosti, prilika i prijetnji (SWOT analiza), potom će prisutni imati priliku 

sudjelovati u odabiru vizije i misije, a na koncu će se kroz diskusiju i prijedloge odrediti konačne 

formulacije strateških ciljeva, prioriteta i mjera Strateškog razvojnog programa Općine Gornji 

Bogićevci. 

Također, ovim putem Vas obavještavamo da je na Internet stranicama Općine Gornji 

Bogićevci  (http://www.opcinagornjibogicevci.hr/)  objavljen javni poziv za dostavu projektnih 

ideja i prijedloga, kao i obrazac za prijavu projekata i ostali prilozi, stoga Vas molimo da ukoliko 

imate ideja i prijedloga za projekte ispunite obrazac i dostavite ga u Općinu Gornji Bogićevci 

do sastanka, ili ga ponesite ispunjenog na sastanak. 

Sastanak će voditi konzultanti iz tvrtke Vallis savjetovanje j.d.o.o. iz Požege  – tvrtke odabrane 

za izradu Strateškog razvojnog programa. 

Vaše sudjelovanje iznimno je važno kako bi strategija razvoja Općine bila u konačnici što 

kvalitetnija i kako bi Vaši prijedlozi, komentari i primjedbe doprinijeli što boljem iskorištenju 

Europskih strukturnih i investicijskih fondova, kao i ostalih izvora financiranja projekata važnih 

za  područje Općine Gornji Bogićevci.  
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