MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Obnova infrastrukture i
javnih ustanova na Banovini
Fondom solidarnosti Europske unije

Zagreb, 4. siječnja 2022.

Hrvatska i Fond solidarnosti Europske unije

5,5

milijardi €

319

milijuna €

Ukupna procijenjena šteta potresa na Banovini
(10,2% BDP-a)

Odobreno je Hrvatskoj
(u prosincu 2021. za saniranje šteta
od potresa na Banovini)

41
278

milijuna €
milijuna €

1. predujam
(kolovoz 2021.)

Ukupna
isplata

(prosinac 2021.)

Što se može financirati
Fondom solidarnosti EU?
Javni
Javnitroškovi
troškovina
napodručju
području

Svrha financiranja
financiranja
Svrha

Grada Zagreba

§ pružanje privremenog smještaja

Županije:

§ financiranje službi spašavanja

§

Krapinsko-zagorska

§ osiguravanje preventivne infrastrukture

§

Zagrebačka

§ mjera zaštite kulturne baštine

§

Sisačko-moslavačka

§ čišćenje područja pogođenih katastrofom

§

Karlovačka

§

Varaždinska

§

Međimurska

§

Brodsko-posavska

§

Koprivničko-križevačka

§

Bjelovarsko-bilogorska

§

§ brzo pružanje pomoći.

Pravna podloga
podloga
Pravna
§

Odluka Vlade od 24. studenoga 2021.

§

Zajednička nacionalna pravila za provedbu
od 28. prosinca 2021.
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Provedbena tijela
§ Koordinacija
provedbe
Koordinacija
provedbe
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

§ Provedba
financijskog
doprinosa
prema
nadležnosti
Provedba
financijskog
doprinosa
prema
nadležnosti
1. Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja

Neovisno revizorsko tijelo
§ Središnja agencija za financiranje i
ugovaranje programa i projekata EU
(SAFU)

2. Ministarstvo kulture i medija
3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja
4. Ministarstvo zdravstva
5. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
6. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
7. Ministarstvo unutarnjih poslova
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Vrste hitnih operacija
i operacije oporavka od ključne važnosti
1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona

Područje vraćanja u ispravno radno stanje
infrastrukture i pogona

(milijuni €)

Nadležno
ministarstvo

Energetski sektor

49,6

MINGOR

Vodoopskrba i upravljanje otpadnim vodama

37,4

MINGOR

Prijevoz

29,8

MMPI

Zdravstvo

38,6

MZ

Obrazovanje

24,3

MZO

3,5

MMPI

Telekomunikacije

Alokacija
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Vrste hitnih operacija
i operacije oporavka od ključne važnosti
2. Pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja

radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Operacija

Nadležno
(milijuni €) ministarstvo

Alokacija

Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva
(uključujući izdatke za alternativne smještajne opcije i mogući smještaj u
javnim domovima, hotelima, privremenim smještajnim jedinicama za
stanovanje)

28,4

MPGI

Financiranje službi spašavanja

11,0

MUP

6

Vrste hitnih operacija
i operacije oporavka od ključne važnosti
3. Osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne
Alokacija

(milijuni €)

Nadležno
ministarstvo

Osiguravanje preventivne infrastrukture

23,7

MINGOR

Mjere zaštite kulturne baštine

49,2

MKM

Alokacija

(milijuni €)

Nadležno
ministarstvo

10,9

MINGOR

12,7

MINGOR

Operacija

4. Čišćenje područja pogođenih katastrofom
Operacija
Čišćenje područja pogođenih katastrofom
(uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima
utemeljenima na ekosustavima)

Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja
(radi zaštite od erozije tla)
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Trenutno stanje
Poziv

Opis poziva

Stanje

Ministarstvo

1.

Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih
područja radi zaštite od erozije tla

Financirat će se provedba mjera neposredne obnove potresom
pogođenih prirodnih zona radi zaštite od erozije tla

objavljeno

MINGOR

2.

Vraćanje u ispravno radno stanje
infrastrukture i pogona u energetskom
sektoru

Financirat će se saniranje šteta od potresa nastala na energetskoj
infrastrukturi i energetskim postrojenjima, građevinama i
energetskom sustavu u cjelini (električna i toplinska energija te
prirodni plin)

objavljeno

MINGOR

3.

Vraćanje u ispravno radno stanje
infrastrukture i pogona u području
vodoopskrbe, upravljanja otpadnim
vodama

Podupirat će se provedba obnove i rekonstrukcije vodnokomunalne
infrastrukture i druge pripadajuće infrastrukture oštećene u potresu

objavljeno

MINGOR

4.

Osiguravanje preventivne infrastrukture

Podupirati će se provedba osiguravanja preventivne infrastrukture
oštećene u potresu (regulacijske i zaštitne vodne građevine) koje su
od interesa za Hrvatsku

objavljeno

MINGOR

5.

Vraćanje u uporabljivo stanje
infrastrukture u području prijevoza

Podupirat će se obnova infrastrukture i pogona na području
prijevoza oštećenih u potresu

u objavi

MMPI

6.

Vraćanje u uporabljivo stanje
infrastrukture u području
telekomunikacija

Podupirat će se obnova infrastrukture i pogona u
telekomunikacijama

u objavi

MMPI
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Trenutno stanje
Poziv

7.

Čišćenje područja pogođenih katastrofom
(uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to
primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima)

Opis poziva

Stanje

Ministarstvo

Financirat će se izvođenje radova, nabava robe i usluga koji se
odnose na čišćenje područja i gospodarenje otpadom

u objavi

MINGOR

u objavi

MKM

8.

Mjere zaštite kulturne baštine

Financirat će se provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja
stanja, izrade snimki zatečenog stanja i izrada dokumentacije za
provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu te
izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja kulturne baštine kao
mjere zaštite i očuvanja

9.

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture
u području obrazovanja

Podupirat će se provedba obnove infrastrukture, odnosno zgrada iz
područja znanosti i obrazovanja

u objavi

MZO

10.

Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture
u području zdravstva

Financirat će se provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja
stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za
provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili
cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje
konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima

u objavi

MZ

11.

Pružanje privremenog smještaja

Financirat će se javni rashodi za osiguranje privremenog smještaja
potrebitog stanovništva

objavljeno

MPGI

12.

Financiranje službi spašavanja, radi
pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Podupirat će se aktivnosti službi spašavanja radi pokrivanja
potreba stanovništva

objavljeno

MUP
9

Trenutno stanje
Projekcije potreba za konkretnim projektima
prihvatljivih za Fond solidarnosti EU

760 milijuna eura
Utrošeno za prihvatljive operacije

Osigurano
iz Fonda solidarnosti EU

320 milijuna eura

80 milijuna eura
Već nastali ili ugovoreni troškovi

240 milijuna eura
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Ministarstvo

Alokacija

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za:

(milijuni €)

hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

12,7

vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

49,6

vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja
otpadnim vodama

37,4

osiguravanje preventivne infrastrukture

23,7

čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to
primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

10,9

Kulture i medija

mjere zaštite kulturne baštine

49,2

Znanosti i obrazovanja

vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

24,3

Zdravstva

vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

38,6

Prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne
imovine

pružanje privremenog smještaja

28,4

Gospodarstva i
održivoga razvoja

Mora, prometa i
infrastrukture

vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području prijevoza

Unutarnjih poslova

financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području telekomunikacija

UKUPNO:

29,8
3,5
11,0
319,2
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Hvala na pozornosti!
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