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CROATIA, WITH LANDSCAPE IN THE
INTERNATIONAL GOLDEN FLOWERS AWARD ”PEOPLE, PLANTS AND PRIDE... GROWING TOGETHER”

Cavtat
Hrvatski kandidat za
Međunarodni Zlatni Cvijet - CiB 2019.
Poštovane sugrađanke i sugrađani,

Izuzetno mi je zadovoljstvo obavijestiti vas da je Cavtatu pripala velika čast i obveza biti
hrvatskim kandidatom i jednim od 59 međunarodnih finalista u natjecanju Fundacije
«Communities in Bloom – CiB», za visokoprestižnu nagradu MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET
2019.
Natjecanje za Međunarodni Zlatni Cvijet koje provodi Svjetska krajobrazna asocijacija
„Communuties in Bloom“ sa sjedištem u Kanadi, jedan je od najboljih mogućih načina
promoviranja zelenijeg i što urednijeg okoliša u svjetskim i europskim gradovima i mjestima.
Cilj samog programa je ohrabriti lokalne vlasti i građane da očuvanjem okoliša poboljšavaju
kvalitetu života na svom području. Unapređujući stalni razvoj ovo natjecanje doprinosi
povećanju javne svijesti i edukaciji u svezi očuvanja okoliša, što sve zajedno pridonosi
održavanju i poboljšavanju kvalitete okoliša, kvalitete života i krajolika i zaštititi ruralnog i
urbanog ambijenta, a sve u funkciji održivog razvoja.
Cavtat i općina Konavle su temeljem kandidature istaknute od strane Krajobrazne Ekološke
Asocijacije Hrvatske (KEA), dobili iznimno priznanje zastupati Hrvatsku kao jedini hrvatski
predstavnik u ovogodišnjem natjecanju za visoko prestižnu nagradu MEĐUNARODNI ZLATNI
CVIJET SVIJETA u 2019. godini, u kojem sudjeluju brojne države svijeta sa svih kontinenata sa
svojim gradovima i mjestima.

Povjerenstvo KEA Hrvatske je sukladno propozicijama natjecanja odlučilo kandidirati Cavtat
kao hrvatskog predstavnika u ovom prestižnom natjecanju uz obrazloženje da Cavtat već
godinama svojim projektima, kvalitetom rada, turističkom prezentacijom, kulturnim i drugim
programima radi na prosperitetu i poboljšanju kvalitete života u svojoj sredini. Već sama
nominacija Cavtata za MEĐUNARODNI ZLATNI CVIJET 2019, veliko je priznanje kako Općini
Konavle i Cavtatu, tako i našim komunalnim službama i svim turističkim djelatnicima. U
potvrdu ovome najbolje govori podatak da je u ovogodišnjoj kandidaturi sudjelovalo više
stotina gradova i mjesta sa svih kontinenata.
Općina Konavle sa svojim komunalnim službama i Turistička zajednica općine Konavle učinit
će dodatne napore da na najbolji mogući način predstave Cavtat, kao i čitave Konavle u ovom
projektu. U tom smislu posebnu pozornost posvetit ćemo programima uljepšanja mjesta i
podizanju kvalitete života domicilnih stanovnika, ali i poboljšali doživljaj i ugođaj tisućama
turista koji nas posjećuju. Naime jedan od osnovnih postulata KEA-CRO i CiB-a je da se
odgovarajuća kvaliteta života domicilnog stanovništva automatski reflektira i na zadovoljstvo
gostiju koji borave u takvoj sredini.
Cavtat je već kroz samu nominaciju za ovo vrijedno priznanje prepoznat kao takva sredina, te
je pred svima nama, uključujući sve institucije, pojedince i udruge napraviti sve što je u našoj
moći da spremno dočekamo međunarodno ocjenjivačko povjerenstvo kojeg očekujemo u
Cavtatu krajem mjeseca lipnja ove godine.
Siguran sam da ćemo svi zajedno dati svoj doprinos i na taj način pomoći da međunarodno
ocjenjivačko povjerenstvo ode iz našeg Cavtata sa što pozitivnijim dojmovima. Stoga i vas
pozivamo na sudjelovanje u ovom natjecanju na način da iskažemo dobrodošlicu članovima
međunarodnog ocjenjivačkog povjerenstva, ali i da se svi zajedno uključimo kako u uređenje
kuća, vrtova i okućnica, tako i u brigu o našim zajedničkim javnim površinama.
Pobjednici i dobitnici priznanja bit će obznanjeni u rujnu ove godine. Kao dobitnici brojnih
domaćih i međunarodnih turističkih priznanja prethodnih godina, te kao jedna od najboljih
europskih destinacija u 2019. godini, imamo se pravo nadati dobrom rezultatu i u ovom
natjecanju, što bi bio naš zajednički uspjeh i dodatna afirmacija Cavtata i Konavala kao
ugodnog mjesta za življenje.
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