
Projekt: Uređenje Dječjeg vrtića Komiža

Planirano  ulaganje  u  projekt  uređenja  Dječjeg  vrtića  Komiža iznosi
9.671.703,75 kuna, a odobreno je sufinanciranje u iznosu od 7.154.018,78 kuna
kroz  mjeru  07  „Temeljne  usluge  i  obnova  sela  u  ruralnim područjima“  iz
Programa  ruralnog  razvoja  RH  za  razdoblje  2014.-2020.,  podmjera  7.4.
"Ulaganja  u  pokretanje,  poboljšanje  ili  proširenje  lokalnih  temeljnih  usluga  za
ruralno  stanovništvo,  uključujući  slobodno  vrijeme  i  kulturne  aktivnosti  te
povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. "Ulaganja u pokretanje, poboljšanje
ili  proširenje  lokalnih  temeljnih  usluga  za  ruralno  stanovništvo,  uključujući
slobodno  vrijeme  i  kulturne  aktivnosti  te  povezanu  infrastrukturu".  Iznos  od
7.154.018,78 kuna sufinancira EU s 85%, a RH s 15%. 

U sklopu projekta građevinski će se urediti i opremiti zgrada dječjeg vrtića
(prizemlje i prvi kat koji se do sada nije koristio) te će se omogućiti organizacija
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog programa. 

Ciljevi projekta su: 

 poboljšanje uvjeta i kvalitete rada za djelatnike u predškolskoj instituciji;

 poboljšanje uvjeta boravka i  predškolskog odgoja za djecu od prve do
sedme godine života;

 poboljšanje  osnovnih usluga za građane na području predškolskog odgoja
i obrazovanja;

 zadržavanje  postojećih  radnih  mjesta  i  stvaranje  uvjeta  za  novo
zapošljavanje u vrtiću.

Očekivani rezultati projekta:

 građevinski  uređen  i  opremljen  dječji  vrtić koji  djelatnicima  pruža
bolje  uvjete  rada  te  omogućava  bolju  kvalitetu  rada  u  predškolskoj
instituciji;

 građevinski  uređen i  opremljen  dječji  vrtić osigurat  će  bolje  uvjete
boravka i kvalitetniji predškolski odgoj za djecu od prve do sedme godine
života;



 uređenje dječjeg vrtića omogućit će organizaciju cjelodnevnog boravka
predškolske djece  u odnosu na sadašnji poludnevni odgojno-obrazovni
program  što  će  roditeljima  i  rodbini  omogućiti  veću  fleksibilnost  na
području zapošljavanja i ostalih aktivnosti;

 provedbom projekta zadržat će se 5,45 postojećih radnih mjesta i otvoriti
3 nova radna mjesta (prema satima rada).

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.
Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja


