
Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu aktivnosti projekta "Staza 
Gospi Sinjskoj" – “The Our Lady of Sinj Route”, IPA CBC HR-BIH 2007-2013 

 
 

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, akreditirana od strane Europske komisije, kao 
provedbeno i ugovarateljsko tijelo za IIb IPA komponentu koja uključuje programe prekogranične 
suradnje Hrvatska – BIH i Grad Sinj potpisali su 27. ožujka 2013.g. Ugovor o dodijeli bespovratnih 
sredstava za provedbu aktivnosti projekta "Staza Gospi Sinjskoj" – „The Our Lady of Sinj Route“.  
 

Također, dana 08. travnja 2013.g. potpisan je i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između 
Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i Općine Prozor-Rama za udio u sredstvima Projekta kojim će se 
financirati aktivnosti partnera iz Bosne i Hercegovine.  
 

Prvi sastanak relevantnih dionika s idejnim začetnicima projekta gosp. Stipom Božićem i fra. Božom 
Vuleta, vezan uz pripremu projekta „Staza Gospi Sinjskoj“ na kandidaturu na 2. natječaj IPA CBC HR-
BIH 2007-2013, održan je u Sinju 05.listopada 2011.g.  
Na tom sastanku sudjelovali su predstavnici HGSS-Stanice Split, gradova Sinja i Solina, općina Dicmo i 
Dugopolje, Turističkih zajednica Sinja i Solina, Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije, 
općina Livna, Tomislavgrada i Prozor-Rame, Turističke zajednice Hercegbosanske županije, Agencije 
za razvoj Varaždinske županije, Franjevačkog samostana Gospe Sinjske u Sinju i Franjevačkoga 
samostana Rama-Šćit. 
 

Sudionici sastanka su se složili kako područje Splitsko-dalmatinske županije(HR) i zapadnog dijela 
Hercegovine i Srednje Bosne (BiH) ima zajedničku bogatu povijesnu i kulturnu baštinu koja se temelji 
na zajedničkim vrijednostima i tradiciji. Utvrđeno je da je od iznimne važnosti za gradove i županije 
spomenute regije sačuvati kulturne vrijednosti i tradiciju razvijajući i nadograđujući postojeće 
turističke lokacije i znamenitosti kako bi se iste zaštitile.  
 

Naglašeno je kako jedna od najvažnijih znamenitosti u regiji „Staza Gospi Sinjskoj“ koja se 
generacijama koristila kao hodočasnički put kojim se dolazilo u Sinj (HR) iz Srednje Bosne i zapadnoga 
dijela Hercegovine (BiH). 
 

Sudionici sastanka su dogovorili kako u sklopu Projekta „Staza Gospi Sinjskoj“ žele povezati gradove 
Solin i Sinj – najstarije hrvatsko svetište i najveće na jugu Hrvatske - s općinom Prozor-Rama – crkvu iz 
koje je donesena Gospina slika i njezino današnje Svetište - koristeći što više tradicionalnih pješačkih 
ruta uz obvezu korištenja službenog graničnog prijelaza HR-BIH (Prisika), zatim pokrenuti edukacijske 
programe za pružatelje turističkih usluga, te provesti zajedničku promociju turističkih znamenitosti i 
ponuda ovog područja.  
 

Uređenjem ruta povećat će se sigurnost hodočasnika, a sama staza realizacijom Projekta postat će 
održiva i prilagođena za planinarenje, pješačenje i turističke posjete područjima uzduž Staze. 
 

Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.241.035,98 kn (558.031,05 EURa), od čega se 54% 
proračuna projekta, odnosno 2.302.527,54 kn (302.964,15 EUR) odnosi na aktivnosti partnera u 
Republici Hrvatskoj, a 46% proračuna projekta, odnosno 1.938.508,44 kn (255.066,90 EUR) na 
aktivnosti partnera u Bosni i Hercegovini.  
 

Udio EU sredstava u ukupnoj vrijednosti projekta je 83%, dok će preostalih 17% sufinancirati partneri 
na projektu. 
 

Projektni partneri iz Bosne i Hercegovine su Općina Prozor – Rama, Tomislavgrad i Livno, dok su 
projektni partneri iz Republike Hrvatske Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split, Grad Solin i 
Grad Sinj. Grad Sinj je kao voditelj projekta zadužen za nadzor i provedbu cijelog projekta.  
 


