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ŽUPANIJA DUBROVNIK

POTPISAN UGOVOR Kreće
obnova Arboretuma u
Trstenom

U četvrtak 5. listopada u Banskim je dvorima održana svečanost
potpisivanja 35 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za
projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih
fondova.

Među njima je i projekt Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova
i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline , prvi strukturni
projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ugovor o
financiranju tog projekta potpisali su predsjednik HAZU
akademik Zvonko Kusić , ministrica regionalnog razvoja i fondova
EU Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i
provedbu projekata EU Tomislav Petric.

Projektni prijedlog Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i
revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline prijavljen je i
prihvaćen na pozivu Priprema i provedba integriranih razvojnih
programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.
Samim tim postao je prvi strukturni projekt Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi
2,296.249 kuna a odobrena bespovratna sredstva iz Europskog
fonda za regionalni razvoj iz financijskog razdoblja 2014.– 2020.
iznose 1,118.050 kuna. Projekt počinje 1. listopada 2017. i traje
do 1. prosinca 2019.

Predviđena investicijska potpora u kulturu i očuvanje baštine
dijeli se na: pripremnu dokumentaciju, tehničku dokumentaciju,

dokumentaciju za promociju lokaliteta te dokumentaciju
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NASLOVNICA DUBROVNIK

VIŠE S WEBA

potrebnu za prezentaciju kulturne baštine (sve u iznosu od 80
posto ) . Predviđena potpora za ulaganje u lokalne infrastrukture
odnosi se na dokumentaciju potrebnu za pristup lokalitetu (s 85
posto ) .

Projektom Arboretum i ljetnikovac Trsteno predviđena je obnova
i revitalizacija povijesnih građevina i pejsažnog sklopa na
području Arboretuma Trsteno u svrhu promocije lokaliteta te
njegove prilagodbe prihvatu posjetitelja. Kao turistički lokalitet
osigurat će se obnovljeni ljetnikovac Gučetić Gozze ( zaštićen
kao nepokretno kulturno dobro s Arboretumom s pripadajućom
zbirkom umjetnina ), a popratna infrastruktura bit će smještena u
povijesne građevine. Ovim projektom predviđena je izrada
projektne dokumentacije , dok će se radovi obnove i dalje
prijavljivati na strukturne fondove.

U suradnji s Rezervatom Lokrum i Turističkom zajednicom grada
Dubrovnika te Udrugom DART, Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti prijavila je još jedan strukturni projekt za obnovu
Arboretuma Trsteno na poziv Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine , izvijestili su iz Ureda za odnose s javnošću i
medije HAZU.

#HAZU #Arboretum Trsteno
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POTPISAN UGOVOR
Bespovratna sredstva za obnovu
Arboretuma u Trstenom

5.10.2017 @ 16: 05 Dulist Aktualno

Podijelite :

Svečanost potpisivanja 35 ugovora o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih
strukturnih i investicijskih fondova, a među kojima je i
projekt obnove Arboretuma u Trstenome, održana je ovog
četvrtka u Banskim dvorima.

Riječ je o projektu Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i
revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline , prvom
strukturnom projektu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Ugovor o financiranju tog projekta potpisali su predsjednik
HAZU akademik Zvonko Kusić , ministrica regionalnog razvoja i
fondova EU Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije za

financiranje i provedbu projekata EU Tomislav Petric.

Projektni prijedlog Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i
revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline prijavljen je i
prihvaćen na pozivu Priprema i provedba integriranih razvojnih
programa temeljenih na obnovi kulturne baštine.

Samim tim postao je prvi strukturni projekt Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti. Cjelokupna vrijednost projekta iznosi
2 ,296.249 kuna , a odobrena bespovratna sredstva iz Europskog
fonda za regionalni razvoj iz financijskog razdoblja 2014. –2020.
iznose 1 ,118.050 kuna. Projekt počinje 1. listopada 2017. i traje
do 1. prosinca 2019.
Predviđena investicijska potpora u kulturu i očuvanje baštine
dijeli se na: pripremnu dokumentaciju, tehničku
dokumentaciju , dokumentaciju za promociju lokaliteta te
dokumentaciju potrebnu za prezentaciju kulturne baštine (sve
u iznosu od 80 posto ). Predviđena potpora za ulaganje u
lokalne infrastrukture odnosi se na dokumentaciju potrebnu za

pristup lokalitetu (s 85 posto).

Projektom Arboretum i ljetnikovac Trsteno predviđena je
obnova i revitalizacija povijesnih građevina i pejsažnog sklopa
na području Arboretuma Trsteno u svrhu promocije lokaliteta te
njegove prilagodbe prihvatu posjetitelja. Kao turistički lokalitet
osigurat će se obnovljeni ljetnikovac Gučetić Gozze (zaštićen
kao nepokretno kulturno dobro s Arboretumom s pripadajućom
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zbirkom umjetnina ), a popratna infrastruktura bit će smještena
u povijesne građevine. Ovim projektom predviđena je izrada
projektne dokumentacije, dok će se radovi obnove i dalje
prijavljivati na strukturne fondove.

U suradnji s Rezervatom Lokrum i Turističkom zajednicom
grada Dubrovnika te Udrugom DART, Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti prijavila je još jedan strukturni projekt za
obnovu Arboretuma Trsteno na poziv Promicanje održivog
razvoja prirodne baštine.
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PRVI STRUKTURNI PROJEKT HAZU-A

Potpisan ugovor o financiranju:
počinje obnova Arboretuma u
Trstenom

U Banskim je dvorima danas održana svečanost potpisivanja 35
ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se
financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, među
kojima je i projekt Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i
revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline, prvi strukturni
projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

komentara 0

Ugovor o financiranju tog projekta potpisali su predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić,

ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac i ravnatelj Središnje agencije
za financiranje i provedbu projekata EU Tomislav Petric.

Projektni prijedlog Arboretum i ljetnikovac Trsteno – obnova i revitalizacija
petstogodišnje ladanjske cjeline prijavljen je i prihvaćen na pozivu Priprema i provedba
integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine. Samim tim
postao je prvi strukturni projekt Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Cjelokupna vrijednost projekta iznosi 2, 296.249 kuna, a odobrena bespovratna sredstva iz
Europskog fonda za regionalni razvoj iz financijskog razdoblja 2014.– 2020. iznose
1, 118.050 kuna. Projekt počinje početkom listopada 2017. i traje do 1. prosinca 2019.
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Predviđena investicijska potpora u kulturu i očuvanje baštine dijeli se na: pripremnu
dokumentaciju , tehničku dokumentaciju , dokumentaciju za promociju lokaliteta te

dokumentaciju potrebnu za prezentaciju kulturne baštine ( sve u iznosu od 80 posto ) .

Predviđena potpora za ulaganje u lokalne infrastrukture odnosi se na dokumentaciju
potrebnu za pristup lokalitetu ( s 85 posto).

Projektom Arboretum i ljetnikovac Trsteno predviđena je obnova i revitalizacija
povijesnih građevina i pejsažnog sklopa na području Arboretuma Trsteno u svrhu
promocije lokaliteta te njegove prilagodbe prihvatu posjetitelja. Kao turistički lokalitet
osigurat će se obnovljeni ljetnikovac Gučetić Gozze ( zaštićen kao nepokretno kulturno
dobro s Arboretumom s pripadajućom zbirkom umjetnina) , a popratna infrastruktura bit
će smještena u povijesne građevine. Ovim projektom predviđena je izrada projektne
dokumentacije, dok će se radovi obnove i dalje prijavljivati na strukturne fondove.

U suradnji s Rezervatom Lokrum i Turističkom zajednicom grada Dubrovnika te Udrugom
DART, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti prijavila je još jedan strukturni projekt
za obnovu Arboretuma Trsteno na poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine ,

stoji u priopćenju HAZU-a.
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poslove čišćenja. Rad t...

PREDAJTE OGLAS SVI OGLASI

Komentari
SVE VIJESTI CRNA KRONIKA SPORT KULTURA LIFESTYLE POLITIKA

najnovije najčitanije najkomentiranije

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=9219c273-c84c-452a-ad6e-0c6c820cf79c1214226473


6.10.2017 Stranica/Termi 18

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Dalmacija Žanr:

Površina/Trajanje: 772,86 Naklada: 31.400,00

Ključne riječi: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, HAZU, Akademik, akademik Zvonko 

LADANJSKI KOMPLEKS U TRSTENOM KONAČNO DOČEKAO SANACIJU

Arboretum će se obnoviti
U četvrtak je u Banskim
dvorima potpisano 35
ugovora o dodjeli nepovratnih
sredstava za projekte koji
se financiraju iz europskih
strukturnih i investicijskih
fondova.

TEASTJEPOVIĆ

Među njimajeiprojekt "Arboretum

i ljetnikovac Trsteno -
obnova i revitalizacija petstogodišnje

ladanjske cjeline"
prvi strukturni projekt Hrvatske

akademije znanosti i
umjetnosti. Ugovor o financiranju

togprojekta potpisali su
predsjednik HAZUa, akademik

Zvonko Kusić, ministrica
regionalnog razvoja i fondova
EUa Gabrijela Žalac i ravnatelj

Središnje agencije za financiranje

i provedbu projekata
EUa Tomislav Petric.

Projektni prijedlog "Arboretum

i ljetnikovac Trsteno
- obnova i revitalizacija petstogodišnje

ladanjske cjeline"
prijavljen je iprihvaćen na pozivu

"Priprema i provedba integriranih

razvojnih programa
temeljenih na obnovi kulturne

baštine"
Samim tim postao je prvi
strukturni projekt Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti.

Cjelokupna vrijednost pro¬

jekta iznosi 2, 29 milijuna kuna,

a odobrena EU nepovratna
sredstva 1, 12 milijuna eura.

Projekt je počeo 1. listopada
2017. i traje do 1. prosinca 2019.
Predviđena investicijska potpora

u kulturu i očuvanje baštine

dijeli se na: pripremnu
dokumentaciju, tehničku dokumentaciju,

dokumentaciju
za promociju lokaliteta te

dokumentaciju potrebnu za
prezentaciju kulturne baštine

(sve u iznosu od 80 posto).
Predviđena potpora za ulaganje

u lokalne infrastrukture
odnosi se na dokumentaciju
potrebnu za pristup lokalitetu

(s 85 posto).
Projektom "Arboretum i ljetnikovac

Trsteno" predviđena
je obnova i revitalizacija

povijesnih građevina i pejzažnog

sklopa na području
Arboretuma Trsteno u svrhu

promocije lokaliteta te
njegove prilagodbe prihvatu

posjetitelja. Kao turistički
lokalitet, osigurat će se

obnovljeni ljetnikovac Gučetić
Gozze (zaštićen kao nepokretno

kulturno dobro s Arboretumom

s pripadajućom
zbirkom umjetnina), a popratna

infrastruktura bit će
smještena u povijesne građevine.

Ovim projektom predviđena

je izrada projektne do

Neptunova fontana u HAZUovu arboretumu u Trstenom

kumentacije, dok će se radovi
obnove i dalje prijavljivati na
strukturne fondove.
U suradnji s Rezervatom Lokrum

i Turističkom zajed¬

nicom grada Dubrovnika te
Udrugom DART, Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti

prijavila je još jedan
strukturni projekt za obnovu

Arboretuma Trsteno na poziv
"Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine" izvijestili
su iz Ureda za odnose s javnošću

i medije H AZUa.
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Arboretum će se obnoviti

TEA STJEPOVIĆ

izvješće

Slobodna Dalmacija

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=c39b717b-d247-4f3b-8b90-ed2f6492add91564879497


14.10.2017 Stranica/Termi 6

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Aktualno Žanr:

Površina/Trajanje: 1.273,52 Naklada: 6.000,00

Ključne riječi: HAZU, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

ŠTO ĆE HAZU RADITI U ARBORETUMU TRSTENO EUROPSKIM NOVCIMA

Neptunova fontana
na 3D snimanju, pojatisolarni kolektor
Piše: Maja
Rilović Koprivec

Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti obnovit

će Arboretum i ljetnikovac

Gučetić u Trstenom
uz potporu iz europskih
strukturnih i investicijskih
fondova. U Arboretumu je
predviđena obnova i revitalizacija

povijesnih građevina

i pejsažnog sklopa
radi promocije lokaliteta
i njegove prilagodbe prihvatu

posjetitelja kao turističkom

lokalitetu.

Revitalizacija baštine
Ovo je za Akademiju prvi
strukturni projekt. Njime

je predviđena je izrada
projektne dokumentacije,

dok će se radovi obnove
i dalje prijavljivati na

strukturne fondove. Jedan

od njih Promicanje
održivog razvoja prirodne

baštine, prijavljen je u
suradnji s Rezervatom Lokrum

i Turističkom zajednicom

grada Dubrovnika
te Udrugom DART.

Projekt predviđa obnovu

i revitalizaciju kulturne

i prirodne baštine,

stoga je već u inicijalnoj
fazi predviđeno upravljanje

povećanim brojem
posjetitelja kako u

parkovnopejsažnom

dijelu,
tako i povijesnim građevinama

međusobno
povezanih

šetnicama.
I Arboretum će dobiti

svoj plan upravljanja, a

cilj je obnovom sada većim

dijelom zapuštenih
građevina od iznimnog
povijesnog i umjetničkog
značaja novim namjenama

osigurati samoodrživost

projekta. Plan
upravljanja posjetiteljima

odredit će niz ruta i

sadržaja za brži i učinkovit
protok većeg broja posjetitelja,

pri čemu će se
voditi računa i o zadovoljstvu

posjetitelja, ali i

o očuvanju svih vrijednosti
Arboretuma.

Uređenje
parkirališta

Upravitelj Arboretuma
Ivan Šimić među

najvažnijima

iz pripremne i
tehničke dokumentacije
izdvaja izradu projektne
dokumentacije za obnovu

i prenamjenu povijesnih
građevina Arboretuma,

zaštićene zbirke
povijesnog inventara ljetnikovca

Gučetić te za
povijesne

kamene elemente
u perivoju.

- Zgrada ljetnikovca
Gučetić obnovit će se sukladno

konzervatorskim
smjernicama i potrebama

centra za posjetitelje,
a uz prezentaciju povijesti

Bespovratno za baštinu

Zgrada ljetnikovca Gučetić
obnovit će se sukladno
konzervatorskim smjernicama
i potrebama centra za
posjetitelje, a predstavit će
se i povijest plemenitaške
obitelji, način života vlastele
dubrovačkog područja, te
zanimljivosti vezane uz uzgoj i
održavanje vegetacije

posjeda i obitelji Gučetić,
načina života vlastele dubrovačkog

područja tijekom

prošlih stoljeća, kao i

svih zanimljivosti vezanih
uz uzgoj i održavanje različitih

biljnih vrsta i bujnog

raslinja u perivoju.
Na kapelici Sv. Jerolima za
koju već imamo dijelom
izrađenu projektnu dokumentaciju

planirana je
izrada elaborata povijesnog

inventara kapelice,

Za projektni prijedlog obnove i revitalizacije ove ladanjske cjeline, upravo
je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sa Ministarstvom

regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje
i provedbu projekata EU, a prihvaćen na pozivu "Priprema i provedba integriranih

razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine"
Ukupna vrijednost projekta izrade projektne dokumentacije je određena na
maksimalno 2. 296. 249 kuna. Prihvatljivi troškovi iznose 1. 390. 500 kuna,
bespovratna sredstva iznose 1. 118. 050 kuna, uz potporu Hrvatske akademije

znanosti i umjetnosti od 272. 450, 00 kuna, pojašnjava Ivan Šimić.
Odobrena bespovratna sredstva su iz Europskog fonda za regionalni razvoj
iz financijskog razdoblja 2014. -2020. Projekt počinje 1. listopada 2017. i

traje do 1. prosinca 2019. godine.

a za pojatu projekt ugradnje
solarnih kolektora navodi

Šimić.
Za prezentaciju kulturne
baštine izradit će se dokumentacija

za izložbeni i

edukacijski program postava
za ljetnikovac i mlinicu

kao turističku ponudu. Za
baroknu Naptunovu fontanu

napravit će se snimak
postojećeg stanja te 3D snimak,

a provest će se konzervatorskorestauratorska

istraživanja s elaboratom te

smjernicama za obnovu i
troškovnikom obnove.

Dokumentacija potrebna

za pristup lokalitetu

uključuje izradu dokumentacije

za uređenje
parkirališta u sklopu Arboretuma

za potrebe prihvata

većeg broja turista
te osiguranja nesmetanog
dolaska. Uz uređenje parkirališta

izradit će se dokumentacija

za ugradnju
solarnih ćelija radi osiguravanja

maksimalne energetske

učinkovitosti napajanja

rasvjete na području
Arboretuma.
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Neptunova fontana na 3D snimanju, pojati solarni kolektor

Maja Rilović Koprivec

izvješće

Dubrovački vjesnik

http://e-clip.pressclip.hr/eclipLIVE/article.aspx?SEED=f569bfcc-4566-4dca-96ce-82a36a9ce3961149663957


15.10.2017 Stranica/Termi

Hrvatska

Naslov:

Autor:

Rubrika/Emisija: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Ključne riječi: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Arboretum u Trstenome, kojim upravlja Hrvatska akademijaznanosti i umjetnosti, dobio je,
kako smo već javljali bespovratna sredstva za pripremu dokumentacije projekta obnove i
uređenja. S obzirom da je riječ o vrlo kompleksnom projektu koji uključuj Plan nam je
obnoviti ljetnikovac Gučetić, kapelicu sv. Jerolima, mlinicu, Neptunovu fontanu i povijesne
kamene elemente u perivoju. Osim obnove cilj projekta je bolje i suvremenije prezentirati
Arboretum i dubrovački način života, s posebnim naglaskom na ladanje. Očekujemo da će
se broj posjetitelja, nakon obnove povećati, a da ćemo prenamjenom i obnovom zapuštenih
zgrada te postavljanjem solarnih ćelija poboljšati samoodrživost Arboretuma. Moram
napomenuti kako smo dobili sredstva za pripremu dokumentacije, a nakon što taj proces
bude gotov obnovu ćemo prijaviti za sufinanciranje iz strukturnih fondova EU. Dakle tek smo
na početku.     Što točno uključuje izrada dokumentacije?     Uključuje izradu projektne
dokumentacije za obnovu i prenamjenu povijesnih građevina u sklopu Arboretuma Trsteno,
zaštićene zbirke povijesnog inventara ljetnikovca Gučetić te povijesne kamene elemente u
perivoju. Zgrada ljetnikovca Gučetić obnovit će se sukladno konzervatorskim smjernicama i
potrebama nove izložbene i edukativne funkcije kao centar za posjetitelje koji će služiti prije
svega za informiranje, upućivanje i edukaciju posjetitelja, a uz prezentaciju povijesti posjeda
i obitelji Gučetić, načina života vlastele dubrovačkog područja tijekom prošlih stoljeća, kao i
svih zanimljivosti vezanih uz uzgoj i održavanje različitih biljnih vrsta i bujnog raslinja u
perivoju.          Na kapelici Sv.Jerolima za koju već imamo dijelom izrađenu projektnu
dokumentaciju planirana je izrada elaborata povijesnog inventara kapelice. U sklopu ovog
projekta izradit će se projekt ugradnje solarnih kolektora na zgradi pojate za koju postoji sva
dokumentacija do razine izvedbenog projekta kako bi se osigurala maksimalna energetska
učinkovitost na građevini koja će biti energetski najveći potrošač.          Obnovom sada
većim dijelom zapuštenih građevina od iznimnog povijesnog i umjetničkog značaja sukladno
novim namjenama će se osigurati samoodrživost projekta.          Za baroknu Naptunovu
fontanu napravit će se snimak postojećeg stanja te 3D snimak. Potrebna su i
konzervatorsko-restauratorska istraživanja s elaboratom koja će dati smjernice za obnovu i
troškovnik radova. Trebamo izraditi i dokumentaciju za uređenje parkirališta, ali i za
ugradnju solarnih ćelija čime će se osigurati maksimalna energetska učinkovitost za
napajanje rasvjete na području Arboretuma. Osim toga dokumentacija uključuje izradu
promotivne brošure Arboretuma Trsteno na hrvatskom i stranim jezicima te izrađenu
prezentaciju Arboretuma.     Hoće li povećanje broja posjeta stvoriti gužve na već
ograničenom prostoru uske ceste na pristupu Arboretumu?     Mislili smo i na taj segment
pa je već u fazi pripreme planirana i izrada dokumentacija za proširenje parkirališta i bolji
pristup.     Povećanje broja posjetitelja moglo bi imati negativne posljedice pogotovo na
biljke i životinje u Arboretumu. Kakve mjere ćete poduzeti da do toga ne dođe?          Projekt
predviđa obnovu i revitalizaciju kulturne i prirodne baštine, a budući da je sam Arboretum
zaštićen kao prirodna rijetkost, posebna se pažnja posvećuje očuvanju biljnih i životinjskih
vrsta. Stoga je već u inicijalnoj fazi predviđeno upravljanje povećanim brojem posjetitelja
kako u parkovno-pejsažnom dijelu, tako i u povijesnim građevinama. Projekt predviđa niz
mogućnosti za razgledavanje koji su smješteni u povijesnim građevinama koje su
međusobno povezane šetnicama. Plan upravljanja posjetiteljima odredit će niz ruta i
sadržaja za brži i učinkovit protok većeg broja posjetitelja, pri čemu će se voditi računa i o
zadovoljstvu posjetitelja, ali i o očuvanju svih vrijednosti Arboretuma. Osim obnove i nove
prezentacije kulturne i prirodne baštine, povećanja broja posjetitelja i samoodrživosti, od
ovog projekta korist će imati i lokalna zajednica otvaranjem novih radnih mjesta u sklopu
samog Arboretuma.      dubrovniknet team
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Obnova Arboretuma Trsteno: Što se sve planira napraviti u renesansnom vrtu 

dubrovniknet team

Internetsko izvješće

http://dubrovniknet.hr/novost.php?id=56592

www.dubrovniknet.hr
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