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Strategija razvoja urbanog područja
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• Gradovi: Pula i Vodnjan

Vizija razvoja urbanog područja Pula

• Općine: Barban, (Fažana), Ližnjan, Marčana,
Medulin i Svetvinčenat

ZELEN, PAMETAN I UKLJUČIV RAZVOJ I RAST
URBANOG PODRUČJA PULA
Strateški ciljevi SRUP-a
1. Razvijati zeleno i pametno urbano područje
2. Koristiti kulturnu baštinu za osnaživanje
razvoja urbanog područja
3. Osnaživati uključivost urbanog područja
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Opis projekta
• Projekt „Konzervacija i rekonstrukcija malog rimskog kazališta – Pula“ jedan je
od strateških projekata SRUP-a 2014.-2020., koji se financira u okviru ITU
mehanizma, poziva „Revitalizacija kulturne baštine u urbanom području Pula” za
što je u postupku dodjele osigurano 8,5 milijuna bespovratnih sredstava.
• Projekt je usmjeren na zahvate konzervacije, restauracije, rekonstrukcije i
završne prezentacije
• Opći cilj projekta je očuvanje i revitalizacija kulturne baštine iz antičke povijesti
Pule kako bi se osigurala visoka razina kulturološke integriranosti te baštine u
život sadašnjih i budućih generacija stanovnika Grada Pule, Istre i šire od toga, te
povećavala prepoznatljivost i jedinstvenost ovog područja kroz zajedničku
baštinsku platformu temeljenu na nizu lokaliteta i spomenika kulture iz antičkih
vremena

Opis projekta
• Projekt je u potpunosti usklađen sa Strategijom razvoja Urbanog područja Pula,
cilj 2 „Korištenje kulturne baštine za osnaživanje razvoja urbanog područja”
• Projekt je u skladu sa specifičnim ciljem OPKK (Operativnog plana Konkurentnost i
kohezija) 6c1 „Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje
kulture baštine”
• Projekt je integriran s drugim projektima u istom strateškom cilju 6c1 (uređenje
Pulskog fortifikacijskog sustava i rekonstrukcije zgrade Arheološkog muzeja Istre).
• Predložene aktivnosti će doprinijeti povećanju posjetitelja za najmanje 5.000
posjetitelja, povećanju zapošljavanja (5 direktno zaposlenih, te 8 indirektno
zaposlenih osoba)

Specifični ciljevi projekta
• Projektom konzervacije, restauracije i djelomične rekonstrukcije svi će originalni
dijelovi kazališta biti sačuvani u trenutačnom obliku spomeničke baštine, čime se
aktivno djeluje na očuvanje spomenika kulture
• Rekonstrukcija dijela tribine će biti izvedena u skladu s originalnim kazalištem, ali
iz modernih materijala kako ne bi navodila na krivo tumačenje spomenika. Ova će
struktura uvelike doprinijeti oživljavanju originalne funkcije kazališta kao prostora
za raznovrsne kulturne i edukativne sadržaje
• Razvoj pristupnih puteva kazalištu te povezivanje istoga sa zgradom Arheološkog
muzeja Istre s jedne strane i Pomorskog i povijesnog muzeja Istre s druge strane.
Mreža pristupnih puteva biti će obogaćena informativnim pločama kao i
multimedijalnim pločama. Izvesti će se sustav rasvjete cjelokupnog područja
scenskog kazališta koje je trenutno potpuno neosvijetljeno
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Specifični ciljevi projekta
• Razvoj kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i turističkih programa, sadržaja i usluga
omogućiti će informiranost i edukaciju posjetitelja vezanu uz Malo rimsko
kazalište i njegov značaj. Značajna pozornost u planiranju ovih sadržaja usmjerena
je na prostornu pristupačnost osobama s posebnim potrebama i poseban
tretman osoba slabijeg socio-ekonomskog statusa u smislu povoljnijeg i/ili
besplatnog korištenja
• Razvoj i izrada materijala kulturnih, obrazovnih, znanstvenih i turističkih
sadržaja/usluga za posjetitelje predstavlja sustav prijenosa informacija i iskustava
posjetiteljima MRK-a na inovativan, ali u dovoljnoj mjeri prikladan način. Kod
izrade svih materijala za sve ciljane grupe, primijenit će se načelo prilagođenosti
tehnologija osobama s posebnim potrebama (informativno materijali za slijepe i
slabovidne osobe, vodiči koji vladaju znakovnim jezicima, i slično)

Učinci projekta
• Nakon provedbe projekta, Malo rimsko kazalište bit će prepoznatljivo kao primjer
izvrsnosti u konzervaciji i rekonstrukciji kulturnih dobara što je primarni cilj, ali i
kao održivi projekt otvaranja značajnog kulturno-povijesnog nasljeđa prema
korisnicima u kontroliranom korištenju za potrebe učenja, inovacija i poticanja
svijesti o konceptu održivog gospodarenja poviješću za potrebe budućnosti
• Krajnji učinci provedbe projekta doprinose uspješnoj integraciji kulturne baštine u
turističku ponudu Grada Pule, Istarske županije i Hrvatske u cjelini. Provedbom
projekta stvara se zaokružena cjelina uređenog kulturno-povijesnog prostora
usklađenog s potrebama modernog urbanog razvoja te se otvaraju mogućnosti za
razvijanje povezanih manifestacija, kulturno-umjetničkih produkcija, turističkih
atrakcija i sličnih proizvoda i usluga koji povećavaju zapošljivost, održivost i
generiraju dobrobit zajednice

Učinci projekta
• Uz Malo rimsko kazalište, jedan od najvećih i najznačajnijih antičkih spomenika na
području grada Pule, na području Kaštela završena je realizacija još jednog
projekta koji se sufinancira sredstvima ITU mehanizma a riječ je o strateškom
projektu "Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod", za
koji je osigurano sufinanciranje u iznosu od 9 milijuna kuna bespovratnih
sredstava za projekt vrijedan ukupno 23,3 milijuna kuna
• Cjelovitosti uređenja i uspješnoj integraciji kulturne baštine u turističku ponudu
Grada Pule doprinosi i obnovljena zgrada Arheološkog muzeja Istre čime se
stvara zaokružena cjelina uređenog kulturno-povijesnog prostora Kaštela
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Provedba projekta
• Nakon provedbe postupaka javne nabave za izvođenje radova i odabira izvođača,
ukupna vrijednost projekta iznosi 25.444.403,09 kn, što je značajno više od
ukupne vrijednosti projekta u okviru iznosa 17.852.732,44 kn koji je istaknut
prilikom prijave na Poziv dok su ukupni prihvatljivi troškovi 17.061.529,38 kn
• Projekt je od izuzetnog interesa i značaja za grad Pulu financira se i iz sredstava
Turističke zajednice grada Pule u iznosu od 165.000 kuna te iz sredstava
Arheološkog muzeja Istre
• Dana 10.5.2021. započeli su radovi na Malom rimskom kazalištu. Prema
sklopljenom ugovoru s izvođačem, planirani rok dovršetka radova je 10.05.2022.
U skladu sa situacijom kašnjenja provedbe projekta uslijed pandemije COVID-19 i
revidiranim terminskim planom provedbe, odobreno je produljenje roka
provedbe projekta do 15.10.2022. godine
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pažnji!

