05. rujna 2016. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u
Narodnim novinama br.76/2016 Natječaj za provedbu podmjere 7.2.1. „Ulaganja u građenje
javnih sustava za vodoopskrbu , odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“.
Liburnijske vode d.o.o. Ičići je, kao upravitelj sustava vodoopskrbom na području općine
Lovran, na Natječaj prijavio projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava Kali koji se sastoji od
izgradnje vodospreme Kali i dogradnje crpne stanice Medveja. Projekt je nastao s ciljem
poboljšanja zdravstvene ispravnosti vode za piće u naseljima Kali i Medveja, povećanja
kvalitete i sigurnosti vodoopskrbe, ublažavanja poteškoća koje stanovništvo i gospodarstvo
ima s kvalitetom opskrbe vodom u ljetnim mjesecima te s ciljem ukidanja alternativnih izvora
vodoopskrbe niske kvalitete kao što su individualne cisterne.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 5,9 milijuna kuna od čega bespovratno odobrena sredstva
iz EU fondova Ruralnog razvoja iznose 5,65 milijuna kuna. Potpora investicijama usmjerena je
na poboljšanje uvjeta života u ruralnim sredinama i na taj način doprinosi razvoju privlačnosti
naselja kao životne sredine i potencijala razvoja za druge aktivnosti, a posebno ruralnog
turizma.
12. prosinca 2017. izvršena je prijava početka radova dok je završetak projekta planiran za kraj
2018. godine.
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Financiranje:

putem Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (85%)
Mjera 07 ''Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima''
Podmjera 7.2. '' Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male
infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu
energije''
Operacija 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju
i pročišćavanje otpadnih voda
Ministarstvo poljoprivrede (15%)
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KLASA: UP/I-361-03/16-06/13
URBROJ: 2170/1-03-06/3-16-4
Opatija, 10. kolovoza 2016. godine
Pravomoćnost: 02. rujna 2016. godine
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Iskopi i transporti Belobrajdić d.o.o. (Javornik 5, Delnice)
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