
  

  
 
 

PROJEKT ADRIAIR  
 

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST 
 

Projekt ADRIAIR - Airport Security & Air Taxi Network in the Adriatic odobren je u sklopu IPA Programa 
jadranske prekogranične suradnje za razdoblje od 2007. do 2013. godine  Ukupan proračun projekta koji 
će trajati 30 mjeseci iznosi više od 1.500.000,00 EUR 
 
U projektu sudjeluje  8 partnera: 
 

 Provincija Forli Cesena (vodeći partner) 

 Zračna luka Dubrovnik d.o.o. 

 Provincija Ravenna 

 Zračna luka Rijeka d.o.o. 

 Trgovinska i industrijska komora Tirana 

 LIR Lokalna Inicijativa Razvoja 

 Sveučilište u Bologni, kampus Forli  

 Zračna luka Pula d.o.o.  
 
IPA Program jadranske prekogranične suradnje naglašava da se trenutno 62% razmjene dobara između 

Italije i istočnih jadranskih zemalja odvija morskim putem, 32% cestovnim i 6% željezničkim. Sustavi 

zračnog prometa u tom procesu ne igraju nikakvu ulogu. Prijevoz ljudi zračnim putem također je manje 

zastupljen budući da su izravne veze od obale do obale rijetke i neadekvatno promovirane. 

Stoga je opći cilj projekta ojačati gospodarske i institucionalne veze unutar jadranske regije na način da 

se zračne luke učine pristupačnijima i sigurnijima te pruže nove ad hoc usluge (fleksibilne i na zahtjev) u 

obliku flote zračnih taksija.   

3. i 4. prosinca 2012. godine, u talijanskom gradu Forli, održan je inicijalni sastanak partnera projekta 
ADRIAIR, koji je označio službeni početak njegovog provođenja.  
Teme sastanka su se odnosile prezentaciju projekta ADRIAIR, ciljeve, ciljne grupe, aktivnosti, 
metodologiju, očekivani utjecaj, raspored zaduženja po partnerima, publikacije i konkretne rezultate. 
Raspravljalo se u svezi prezentacija radnih paketa i upravljanja financijskom strukturom projekta, 
odnosno pitanja koja se odnose na proračun te  pravila i sredstva izvještavanja. Partneri u projektu 
posjetili su Zračnu luku Forli. 
 
Sljedeći sastanak, u organizaciji partnera  LIR- Lokalna Inicijativa, održan je u Banjoj  Luci,  17. i 18. 
travnja 2013. godine. Na sastanku su bile prezentirane izvršene projektne aktivnosti, plan komunikacije i 
promocije, analiza tržišnih mogućnosti, pilot aktivnosti za poboljšanje pristupačnosti i sigurnosti zračnih 
luka, kao i metodologije edukacije za osoblje zračnih luka iz područja marketinga i zaštite.  Također, 
sastanak je uključivao studijski posjet Zračnoj luci  Banja Luka. 
 
Omišalj, 22.04.2013. 
 

Za dodatne informacije o projektu ADRIAIR, molimo vas da kontaktirate osoblje Zračne luke Rijeke 
d.o.o. 

Zračna luka Rijeka d.o.o. 
Hamec 1, Omišalj 
Tel: 051/842-040, Fax:051/842-032, e-mail: headoffice@rijeka-airport.hr 

 
 

http://www.rijeka-airport.hr/

