POSJETA DELEGACIJE OPŠTINE MOJKOVAC

Danas, 10.02.2014.godine u radnoj posjeti Opštini Danilovgrad boravio
je predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević sa saradnicima. Delegaciju
iz Mojkovca primili su predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Đuranović i
predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad dr Miodrag Đurović sa
saradnicima.
Predsjednik opštine Danilovgrad Branislav Đuranović istakao je značaj
saradnje među lokalnim upravama, naročito u dijelu zajedničkog apliciranja sa
projektima od obostranog interesa kod domaćih i međunarodnih donatora.
Tim povodom osvrnuo se na projekat revitalizacije Sinjajevine, vrijednosti
290.494,47 €, koji podržava Evropska unija sa 194.631,29 € bespovratnih
sredstava a trajaće 18 mjeseci. U tom projektu, koji je počeo sa
implementacijom, pored Opštine Mojkovac kao nosioca, učestvuju i Opštine
Danilovgrad, Kolašin, Šavnik i Žabljak kao partneri. Izrazio je spremnost da
kroz rad opštinskih timova za pripremu projekata, Opština Danilovgrad da
doprinos izradi novih projekata koji će značiti dalje unapređenje uslova života
građana u objema opštinama.

Predsjednik Opštine Mojkovac Dejan Medojević je istakao projekat
revitalizacije Sinjajevine kao odličan primjer međuopštinske saradnje koji je
prepoznat i podržan od strane Evropske unije, a što može poslužiti kao
obrazac daljeg zajedničkog djelovanja. Ovaj projekat, kroz svoje rezultate, a uz
podršku Vlade Crne Gore, obezbijediće dalje unapređenje infrastrukture na
ovom području, kroz izradu novih projektnih aplikacija za druge fondove
Evropske unije, prije svega IPARD, a koje će se odnositi na područje
Sinjajevine. Ovo područje povezuje više opštine, ali sasvim sigurno i u drugim
oblastima rada lokalne uprave mogu se identifikovati zajedničke potrebe sa
kojima se može konkurisati u dijelu međuopštinske, prekogranične ili
međunarodne saradnje.
Na sastanku su razmatrana i druga pitanja od značaja za dvije opštine,
kao i načini zajedničkog djelovanja u projektnim aktivnostima.
Podsjećanja radi, projekat podrazumijeva, između ostalog, pripremu
Studije i proglašenje Sinjajevine regionalnim parkom prirode uz donošenje
Menadžment plana, uspostavljanje zajedničkog tijela za upravljanje
Regionalnim parkom prirode, afirmaciju poljoprivrednih proizvođača sa ovog
područja i njihovih asocijacija, mapiranje i promocija staza za šetanje, trčanje,
biciklizam i skijanje na području Sinjajevine, izradu studije izvodljivosti i
tehničke dokumentacije za asfaltiranje i rekonstrukciju putne mreže na ovoj
planini, štampu i distribuciju mapa za posjetioce koje će uključiti staze za
šetnju, biciklizam, planinarenje i slično sa eko-turističkim lokalitetima, izradu
veb sajta za promociju ovog područja, te organizovanje lokalnih sajmova
poljoprivrednih proizvoda sa Sinjajevine.

