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IZVJEŠĆE O RADU  
(travanj – prosinac 2014.) 

 
Travanj 2014. 

• osnivanje udruge, prijava Uredu za udruge u SDŽ. 
• izrada logotipa i memoranduma 
• dizajn i tisak prve brošure 
• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Murteru članovima Udruge „Latinsko 

idro“ 
 
Svibanj 2014. 
 

• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Rijeci tijekom festivala FIUMARE. 
 
Lipanj 2014. 
 

• put u Francusku i posjet udruzi „Le semaine du golf Morbihan“, razgovori sa  
organizatorima, potpisivanje Ugovora o sudjelovanju Hrvatske kao specijalno 
počašćenog gosta na festivalu „Tjedan zaljeva Morbihan 2015“. 

• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Komiži tijekom festivala „Rota  
Palagruzona“. 

• otvaranje računa u Banci Splitsko-dalmatinskoj 
• dogovor i odabir knjigovodstvenog servisa 

 
Srpanj 2014. 
 

• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Vrboskoj udruzi „Lantina Vrboska“ 
• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Korčuli u Uredu Gradonačelnika 

 
Kolovoz  2014. 
 

• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Biogradu na moru (općina Pašman) 
• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Sutivanu (Načelniku i suradnicima) 

 
Rujan 2014. 
 

• prezentacija projekta Tjedan zaljeva Morbihan u Hvaru Gradonačelniku i članovima 
udruge „Hvar metropola mora“ 

• prezentacija projekta „Tjedan zaljeva Morbihan“ u Metkoviću udruzi „Neretvanska lađa“ 
• prijava na natječaj Ministarstva kulture 
• sudjelovanje na regati „Latinsko idro“ 
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Listopad   2014. 

• boravak Francuske delegacije udruge „Le semanie du golfe Morbihan“ u Splitu. Susreti 
sa zamjenicom gradonačelnika, dožupanom, predsjednicom HGK, direktoricom TZ Split. 
Razgovori i dogovori oko organizacije sudjelovanja na festivalu. 

• Slanje prvog dopisa svim potencijalnim sudionicima festivala – brodarima 
• Prvi dogovori sa autoprijevoznikom, autobuserima i avio kompanijama 

 
Studeni  2014. 
 

• prvi kontakti sa organizatorom u Francuskoj glede smještaja Hrvatskih sudionika 
 
Prosinac 2014. 
 

• nastavak kontakata sa brodarima i organizatorima u Francuskoj 
• sudjelovanje na sajmu nautike u Francuskoj, „Paris boat show“, sastanak sa 

direktoricom HTZ-a u Parizu,  
• nekoliko operativnih sastanaka u Parisu sa organizatorima festivala. 

 

 

Split, 19.02.2015. 
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