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CILJ – Sisačko-moslavačka županija ima velik broj zaštićenih područja, sveukupno njih 12, od čega je 9
zaštićenih područja prirode pod upravom Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode ko-
ja je partner u ovom projektu, a 3 lokaliteta su pod upravljanjem Parka prirode Lonjsko polje  i područjima
ekološke mreže NATURA 2000. S ciljem održivog korištenja prirodne baštine i razvijanje javne svijesti o
očuvanju prirodne baštine partneri u projektu će kreirati polazišnu točku - prezentacijski centar Natura
SMŽ, u kojem su sve aktivnosti usmjerene ka povećanju atraktivnosti zaštićenih područja Sisačko-mosla-
vačke županije. Kroz osnivanje prezentacijskog centra Natura povećat će se broj sadržaja i aktivnosti na
područjima prirodne baštine što će dovesti do većeg broja zainteresiranih posjetitelja podržanim mjestima
i atrakcijama kulturne i prirodne baštine. Povećat će se broj turističkih sadržaja kroz suradnju s lokalnim
stanovništvom i lokalnim i regionalnim turističkim agencijama čime će se ostvariti preduvjeti za razvijanje
novih radnih mjesta i utjecati na smanjenje broja nezaposlenih. Područje prezentacijskog centra nalazit
će se na već izgrađenom zemljištu sa sadržajima prilagođenim osobama s invaliditetom te će se uvesti
mjere smanjenja potrošnje energije i mjere uvođenja obnovljivih izvora energije radi zaštite i očuvanja pri-
rode.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI – Ovim projektom obnoviti će se trenutno zapuštena bivša upravna zgrada
bolnice u Petrinji u multimedijski prezentacijski centar i izgraditi višenamjenska zgrada te edukativni park
s poučno-tematskim stazama. Prezentacijski centar bit će opremljen suvremenim modernim tehnologi-
jama – hologramima, didaktičko taktilnom opremom, vizualno auditivnim efektima s edukativno -  prezen-
tacijskom svrhom prilagođeno svim uzrastima i osobama smanjene pokretljivosti i slabovidnim osobama.
Okoliš/šuma oko prezentacijskog centra  imat će ulogu poučno-edukativnog parka. Osim prezentacijskog
centra, predviđa se izgradnja 3 vidikovca, u Sunjskom i Odranskom polju te na Zrinskoj gori, kako bi po-
sjetitelji mogli proučavati ptice i doživjeti prirodu i aktivno koristiti znanja koja su dobili kroz edukativne i
volonterske programe u prezentacijskom centru. Također, predviđa se izgradnja 4 informacijske točke pri-
lagođene posjećivanju i usvajanju sadržaja za invalidne i slabovidne osobe koje će posjetiteljima pružati
korisne informacije kao npr. lokacije prirodnih ljepota i biciklističkih staza u blizini, odmorišta, restorana i
brojne druge rekreativne ali i povijesne zanimljivosti karakteristične za to područje.

Ukupna vrijednost projekta: 17.752.391,05 kn, iznos EU potpore: 14.490.202,67 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.12.2016. - 1.9.2020.
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