PRIJEDLOG
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine“ broj: 33/01,60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15, 123/17,
98/19 i 144/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije''
broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada
Krka, na sjednici održanoj ___________________2021. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće
društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ za
projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica“
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području Grada Krka, za projekt
„Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica“.
Članak 2.
Projekt iz članka 1. ove Odluke planira se prijaviti na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1.
„Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“
LRS LAG-a Kvarnerski otoci, Referentni broj natječaja: 2-1-1/02-21/ (dalje u tekstu: Natječaj).
Članak 3.
U svrhu prijave projekta na Natječaj naveden u članku 2. ove Odluke, istom se ujedno daje
suglasnost za prijavu.
Sastavni dio ove Odluke čini prilog ''Opis projekta'' u skladu s Prilogom III. Natječaja, ali isti
nije predmet objave.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorskogoranske županije“.
KLASA: 441-03/21-04/04
URBROJ: 2142/01-02/1-21-1
Krk,
GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA
Predsjednik
Josip Brusić
Prilog:
-

Prilog uz suglasnost za provedbu ulaganja - Prijedlog opisa projekta

OBRAZLOŽENJE
Gradonačelnik Grada Krka podnosi Gradskom vijeću Grada Krka Prijedlog Odluke o davanju
suglasnosti za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ za projekt „Rekontrukcija i
opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica“
U svrhu prijave na Natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ (Referentni broj natječaja:
2-1-1/02-21/) (dalje u tekstu: Natječaj), te ostvarivanja bespovratne potpore, potrebna je Odluka
Gradskog vijeća o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja.
Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosi sela i
njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno-ekonomske
održivosti kroz potporu ulaganja u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga
za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme, kulturu te pripadajuću infrastrukturu.
Sukladno objavljenim uvjetima Natječaja, nakon odabira projekata, odabrani LAG u ime i za
račun nositelja projekta podnosi prvi dio Zahtjeva za potporu za odabrane projekte u roku od 60
dana od pravomoćnosti svih Odluka. Postupak dodjele potpore nositeljima projekta provodi
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Nakon provjere rada LAG-a
Agencija sklapa Ugovor o sufinanciranju (za pozitivni prvi dio Zahtjeva za potporu), dok za
negativno ocijenjene izdaje Odluku o odbijanju Zahtjeva za potporu.
Za projekt „Rekontrukcija i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica“
izrađen je idejni projekt te troškovnici projektiranih radova sa procjenom količina i svih troškova
od strane tvrtke Momentum grupa d.o.o. iz Krka.
Ukupna vrijednost projekta kojim je obuhvaćena i izrada projektno-tehničke dokumentacije je
750.000,00 kn + PDV, od čega su ukupno prihvatljivi troškovi 748.000,00+ PDV. Iznos potpore
iz EU fondova u slučaju prihvaćanja projekta iznosio bi 326.160,00 kn, dok bi iznos potpore iz
Proračuna RH iznosio 36.240,00 kn iz čega proizlazi da je ukupan iznos potpore 362.400,00 kn.
Ostatak troškova u iznosu od 575.100,00 kn snosi investitor, u ovom slučaju Grad Krk.
Slijedom navedenog, a u svrhu kompletiranja natječajne dokumentacije radi prijave projekta na
Natječaj za provedbu tipa operacije operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene infrastrukture u
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Kvarnerski otoci, iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., na 161. Kolegiju gradonačelnika
održanom 10. ožujka 2021. godine utvrđen je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za
provedbu ulaganja za provedbu ulaganja unutar tipa operacije 2.1.1. „Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ za projekt „Rekontrukcija i
opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica“ te se isti Prijedlog sukladno
odredbama uvodnih propisa upućuje Gradskom Vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju
rasprave i donošenja.
GRADONAČELNIK
Krk, ožujak 2021.

Prilog III.

UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE
SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA
(KLASA: _________________ URBROJ: _________________ )
UNUTAR TIPA OPERACIJE 2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u
svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ LRS LAG-a Kvarnerski
otoci
OPIS PROJEKTA
1. NAZIV PROJEKTA
(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg
dokumenta)
REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA (VJEŽBALIŠTA) U PARK
ŠUMI DRAŽICA
2. NOSITELJ PROJEKTA
2.1. NAZIV NOSITELJA PROJEKTA
GRAD KRK
2.2. PRAVNI STATUS NOSITELJA PROJEKTA
Jedinica lokalne samouprave
2.3. ADRESA NOSITELJA PROJEKTA
Trg bana Josipa Jelačića 2, 51500 Krk
2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE
Gradonačelnik: Darijo Vasilić, prof.
2.5. KONTAKT
Igor Hrast
Tel.: +385 (0)51 401 132
e-mai: igor.hrast@grad-krk.hr
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3. OPIS PROJEKTA
3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE
2.1.1.„Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAGa“
3.1.1. PODMJERA
19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«
3.1.2. TIP OPERACIJE
2.1.1 „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika
LAG-a“
3.2. MJESTO PROVEDBE
3.2.1. ŽUPANIJA
Primorsko-goranska županija
3.2.2. GRAD/OPĆINA
Grad Krk
3.2.3. NASELJE/NASELJA
Naselje Krk
3.3. CILJEVI PROJEKTA
(navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Ciljevi projekta:
Opći cilj: Unaprijediti javnu infrastrukturu u naselju Krk kroz rekonstrukciju i uređenje dječjeg
igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica čija je namjena stvaranje potrebnih uvjeta za igru,
druženje i rekreaciju posjetitelja.
Projektom će se ostvariti i sljedeći specifični ciljevi:
- Poboljšanje kvalitete života stanovnika u naselju Krk
- Unaprjeđenje lokalne društvene infrastrukture
- Uređenje kvalitetnog i sigurnog mjesta za igru i druženje
- Podizanje atraktivnosti ruralnog područja
- Poticanje djece i mladih na aktivniji način života
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Sukladno navedenom, cilj predmetnog projekta je pridonijeti razvoju lokalnog područja, poboljšati
kvalitetu života ali i podizanju svijesti o zdravom načinu života, bavljenju sportom i boravku na
svježem zraku. Realizacijom projekta smanjit će se rizici koji mogu nastati uslijed igre na dječjem
igralištu (vježbalištu) te tako unaprijed smanjiti mogućnost ozljeda tijekom korištenja sprava
namijenjenih igri. Djeca imaju pravo na igru i razonodu primjerenu njihovoj dobi što je i propisano
Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Igra je sastavni i važan dio djetinjstva jer
pridonosi cjelokupnom psiho - motoričkom razvoju djeteta.
Nadalje, projektom se doprinosi poboljšanju i širenju turističke ponude te općenito razvoju i
promociji grada Krka kao turističke destinacije. Povećanjem kvalitete turističkih sadržaja povećat
će se broj dolazaka i broj noćenja u lokalnoj zajednici. Realizacija projekta omogućit će dostupnost
rekreacijske, turističke i zdravstvene funkcije šuma u javne svrhe. Predmetnim projektom osigurat
će se odgovarajuća infrastruktura koja je nužna za adekvatan prihvat posjetitelja, sigurnost i zaštitu
sastavnica prirode.

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
3.4.1. Očekivani rezultati i mjerljivi indikatori
(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata
za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Očekivani rezultati projekta:
Realizacijom projekta rekonstruirat će se i opremiti dječje igralište (vježbališta) na dijelu k.č.
2500/2, k.o. Krk. na površini od 350m2. Dio čestice u kojem se predviđa zahvat je nepravilnog
poligonalnog oblika maksimalne dimenzije cca 350m2. Na predmetnom dječjem igralištu izraditi
će se odgovarajuća podloga te će se isto opremiti spravama i opremom. Postaviti će se drvena
montažna kućica – recepcija i spremište alata i rekvizita za igru te klupe i kante za otpad.
OR: Unaprjeđenje javne infrastrukture grada
MI: Rekonstruirano i opremljeno dječje igralište
OR: Otvorena nova radna mjesta
MI: Otvoreno jedno novo radno mjesto
3.4.2. Stvaranje novih radnih mjesta
Pridonosi li projekt stvaranju novih radnih mjesta?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
Ako je odgovor ''DA'':
a)

opisati na koji način projekt doprinosi stvaranju novih radnih mjesta
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Korisnik će osigurati održavanje dječjeg igrališta tako da se tijekom njegovog trajanja očuvaju
temeljni zahtjevi za građevinu te unaprjeđivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu i
nesmetani pristup i kretanje. Ulaganje doprinosi stvaranju novog radnog mjesta na način da će se
zaposliti jedna osoba na poslovima održavanje dječjeg igrališta (vježbališta) i javne zelene
površine. Obavljati će redovite poslove praćenja stanja dječjeg igrališta (vježbališta), odnosno biti
će zadužen za provođenje aktivnosti održavanja i brige o opremi, zelenilu te o sigurnosnim
uvjetima cjelokupne površine dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica. Novo
zapošljavanje vršiti će se u komunalnom društvu u vlasništvu grada Krka.
opisati nova radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
(Navesti u tablici vrstu radnog mjesta, planirani broj radnih mjesta i planirano
razdoblje/godinu ostvarenja novog radnog mjesta tijekom provedbe projekta)

b)

Tablica 1: Radna mjesta koja se planiraju ostvariti provedbom projekta
Planirana godina ili
Planirani
planirano razdoblje
Opis radnog mjesta (vrsta radnog mjesta)
broj radnih
stvaranja novog
mjesta
radnog mjesta nakon
realizacije projekta

R.br.

1.

Radnik na održavanju

1

2022.

Napomena:
Podaci iz ove tablice uzeti će se u obzir prilikom provjere ostvarenja kriterija odabira broj 2 i
praćenje indikatora vezanih za provedbu LEADER mjere
Broj novozaposlenih osoba je pokazatelj provedbe projekta te se u trenutku podnošenja prijave
projekta dokazuje na temelju podataka iz ove tablice.
Na zahtjev odabranog LAG-a/Agencije za plaćanja nositelj projekta je dužan dostaviti i/ili dati na
uvid dokaze i/ili obrazložiti stvaranje novih radnih mjesta koja su posljedica provedbe ulaganja.
3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA
(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz
„Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“
Planirano trajanje provedbe ulaganja je 6 mjeseci.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI
(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše
800 znakova)
U svrhu provedbe projekta provodit će se sljedeće glavne aktivnosti:
1. Upravljanje projektom i administracija – radi visokog stupnja organizacije i kvalitetnog
integriranja projektnih aktivnosti sastavit će se projektni tim od 2 člana. Voditelj projekta
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biti će odgovoran za provedbu projektnih aktivnosti te će koordinirati ostale članove tima,
dodijeliti im zadatke i odgovornosti u cilju uspješne provedbe projekta. Vanjski stručnjak
će osigurati provedbu prema terminskom planu i ispravno ispunjenje zahtjeva vezanih za
provođenje projekta.
2. Provođenje postupka jednostavne nabave – angažirati će se vanjski stručnjak za javnu
nabavu s ciljem osiguranja kvalitetnih i pravovremenih postupaka nabave
3. Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova sukladno projektnoj dokumentaciji








rušenje i demontaža (uklanjanje postojećih temelja za dječja igrala, uklanjanje postojećih
sprava za igru)
zemljani radovi
betonski i armirano-betonski radovi
elektrotehničke instalacije
postavljanje lijevanje gumene obloge od reciklirane gume
montaža montažne kućice – recepcija/skladište za potrebe dječjeg igrališta (vježbališta)
postavljanje opreme za igralište (sprave i igrala za ninja warriors spretnost, poligoni za
vježbu, klupe, koševi za otpad)

4. Promidžba i vidljivost – osigurat će se aktivnosti promocije i vidljivosti projekta, čiji je cilj
podizanje svijesti ciljnih grupa projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih
aktivnosti.
5. Podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI
(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije.
Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat
zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima
se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne
aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je
navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su
lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog
projekta)
Provedene su sljedeće pripremne aktivnosti:
1.
2.
3.
4.
5.

Obilazak terena i sakupljanje krajobraznih karakteristika predmetne lokacije
Izrada arhitektonskog idejnog projekta
Procjena količina i procjena svih radova
Riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi
Ishođene su sve potrebne dozvole/mišljenja/suglasnosti javno-pravnih tijela
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3.8. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova,
uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''; ne smije biti veća od 100.000 eura u kunskoj
protuvrijednosti)
Ukupna vrijednosti projekta uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i
PDV iznosi 937.500,00 kn. Ukupna vrijednost projekta iznosi 750.000,00 kn bez PDV-a.
Prihvatljivi troškovi iznose 748.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 935.000,00 kn s PDV-om.

STAVKA/PODSTAVKA TROŠKA

A
I.
II.
B
III.
C

IV.
V.

Ukupno prihvatljivi troškovi bez općih
troškova
Troškovi građenja
Troškovi opremanja
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI I
OPREMANJE I+II
Troškovi pripreme i/ili provedbe projekta
(troškovi konzultantskih usluga)
Troškovi pripreme projekta –
konzultantske usluge

Troškovi projektno-tehničke
dokumentacije, geodetskih usluga,
elaborata i certifikata, troškovi nadzora
i vođenja projekta te troškovi pripreme
i provedbe postupka nabave
Troškovi projektno-tehničke
dokumentacije
Troškovi pripreme i provedbe
postupka nabave
UKUPNO OPĆI TROŠKOVI III. +
IV. + V.
SVEUKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA (A+B+C)
IZRAČUN PRIHVATLJIVIH
TROŠKOVA
Ukupan iznos prihvatljivih troškova
(građevinski radovi i opremanje, bez
općih troškova za pripremu projekta)
Prihvatljivi iznos troškova pripreme
projekta – konzultantskih usluga
Prihvatljivi iznos troškova projektnotehničke dokumentacije, geodetskih
usluga, elaborata i certifikata, troškovi
nadzora i vođenja projekta te troškovi
pripreme i provedbe postupka nabave
UKUPNA IZNOS PRIHVATLJIVIH
TROŠKOVA

CIJENA bez PDV-a
(HRK)

CIJENA S PDV-om
(HRK)

486.000,00
194.000,00
680.000,00

607.500,00
242.500,00
850.000,00

14.000,00

17.500,00

45.000,00

56.250,00

11.000,00

13.750,00

70.000,00

87.500,00

750.000,00

937.500,00

680.000,00

850.000,00

13.600,00

17.000,00

54.400,00

68.000,00

748.000,00

935.000,00
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3.9. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA
(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne
vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja prijave projekta. Sukladno članku
5. stavak 1 točka d) Pravilnika o provedbi mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim
područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN
48/18) aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije
podnošenja prijave projekta. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost
građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi
u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan
nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do
podnošenja prijave projekta navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele''.)
Aktivnosti građenja nisu započele.

4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA
4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI
(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta te popuniti izjavu nositelja
projekta o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama iz točke
11. ovog Priloga)
Ciljane skupine projekta
Ciljane skupine projekta na koje će realizacija projekta imati neposredan utjecaj jesu sljedeće:
1. Lokalno stanovništvo na području naselja Krk - odnosi se prije svega djecu i mlade osobe
Ovim projektom imati će dodatan sadržaj koji će im omogućiti podizanje kvalitete života.
Djecu i mlade potrebno je usmjeriti ka zdravom načinu života, kao i ukazati na vrijednost
prirode koja ih okružuje.
2. Domaći i strani turisti - gosti koji borave u smještajnim kapacitetima na području naselja
Krk tijekom ljetnih mjeseci i tijekom razdoblja tzv. pred i post sezone.
Krajnji korisnici projekta
1. Grad Krk (JSL) – Grad Krk će u dugoročnom razdoblju biti krajnji korisnik realiziranog
projekta s obzirom da će realizacijom predmetnog projekta kreirati osnovnu pretpostavku za
dugoročni i održiv gospodarski rast te razvoj konkurentnog gospodarstva grada. Unaprijediti
će se opće-društvena infrastruktura.
2. Ostalo lokalno stanovništvo grada Krka – odnosi se na sve stanovnike sa područja grada Krka
svih životnih dobi, a koji ne pripadaju niti jednom od prethodno navedenih ciljnih skupina i
krajnjih korisnika. Ostvariti će posredne pozitivne učinke zbog porasta kvalitete života (Prema
Popisu stanovništva 2011. godine je bilo 6.281 stanovnika)
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3. Sveukupni turistički posjetitelji na području LAG-a Kvarnerski otoci koji će imati otvoreni
pristup dječjem igralištu (vježbalištu).

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA
(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem
se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike;
najmanje 300, a najviše 800 znakova)
Provedba projekta doprinijet će socijalnom i društvenom razvitku lokalne zajednice. S obzirom da
su korisnici prostora prvenstveno djeca i mladi, sigurnost je primarni faktor prilikom uređenja i
održavanja dječjih igrališta (vježbališta). Zbog dotrajalosti, postojeće sprave za igru ne
udovoljavaju sigurnosnim standardima te je iste potrebno ukloniti kako bi se spriječile potencijalne
ozljede djece. Kako bi se riješio navedeni problem, potrebno je rekonstruirati postojeće dječje
igralište te opremiti novim igralima i spravama primjerenim dobi djece i mladima. Realizacijom
projekta ciljni i krajnji korisnici dobili bi novouređeni sadržaj za kvalitetnije provođenje slobodnog
vremena. Razvijanje potrebne infrastrukture i primjerenih sadržaja pridonijeti će stvaraju pozitivne
percepcije mjesta što u konačnici može dovesti do sprječavanja iseljavanja stanovništva, odnosno
ostanka na ruralnom području. Osiguralo bi se mjesto gdje bi djeca i odrasli mogli sigurno i aktivno
provoditi slobodno vrijeme. Navedeno potencijalno dovodi do privlačenja novih stanovnika.
Brojne prednosti koje pruža malo mjesto vrlo su zanimljive mladim obiteljima posebno onima koje
imaju za cilj da im djeca odrastu na čistom zraku i u igri u sigurnom okruženju. Dakle, predmetnim
projektom će se njegovati temeljne društvene potrebe svih dobnih i socijalnih struktura
stanovništva. Na taj će se način utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva te na kvalitetniji
boravak posjetitelja u pred i posezoni. Realizacijom predmetnog projekta, u sinergiji s ostalim
razvojnim projektima grada Krka značajno će se poboljšati uvjeti za društveni život i turizam na
području grada te će se doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta budući da se namjerava zaposliti
1 djelatnik.

5. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM I
DOKAZ DA JE HUMANITARNA/DRUŠTVENA DJELATNOST UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
5.1. POVEZANOST DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE ZAJEDNICE S PROJEKTOM
(obrazložiti na koji je način projekt povezan s podacima iz Registra udruga odnosno statuta udruge
ili vjerske zajednice vezano za ciljane skupine, ciljeve, djelatnosti kojima se ostvaruje cilj, te s
područjima djelovanja i aktivnostima udruge/vjerske zajednice; navedeno se odnosi isključivo na
slučaj kada je nositelj projekta udruga ili vjerska zajednica koja se bavi humanitarnim i društvenim
djelatnostima)
Nije primjenjivo za predmetni projekt.
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5.2. DOKAZ DA SU HUMANITARNE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UDRUGE/VJERSKE
ZAJEDNICE OD POSEBNOG INTERESA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO
(obrazložiti po kojoj su osnovi humanitarne i društvene djelatnosti udruge/vjerske zajednice od
posebnog interesa za lokalno stanovništvo; navedeno se odnosi isključivo na slučaj kada je nositelj
projekta udruga ili vjerska zajednica koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima)
Nije primjenjivo za predmetni projekt.

6. FINANCIJSKI KAPACITET NOSITELJA PROJEKTA
PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA/OPERACIJE
(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije
i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)
Predviđeno trajanje provedbe projekta je 6 mjeseci. Početak projekta planiran je za listopad 2021.
godine kada se kreće s pripremom i provedbom postupka nabave (ugovoren vanjski stručnjak).
Kraj projekta planiran je za ožujak 2022. godine.
U godini prijave (2021.) nastali troškovi vežu se za plaćanje općih troškova za izradu projektnotehničke dokumentacije (45.000,00 + PDV), troškove pripreme projekta (troškovi konzultantskih
usluga) u iznosu od 14.000,00 + PDV te troškovi pripreme i provedbe postupka nabave (11.000,00
+ PDV).
Troškove promidžbe i vidljivosti tijekom provedbe projekta Grad Krk planira financirati iz
proračuna u iznosu od 2.000,00 kuna. Provedbom aktivnosti promidžbe i vidljivosti označit će se
ulaganje tijekom provedbe projekta i po dovršetku ulaganja u razdoblju od 5 godina nakon
dovršetka istog.
Grad Krk raspolaže s dostatnim financijskim kapacitetom potrebnim za uspješnu i pravovremenu
provedbu predmetnog projekta odnosno za financiranje ukupnog ulaganja u vrijednosti od
937.500,00 kuna s PDV-om. Predmetni projekt se namjerava dijelom financirati iz bespovratnih
sredstava te iz vlastitih proračunskih sredstava Grada Krka koji u svom proračunu za 2021. i planu
za 2022. godinu ima unaprijed planirana sredstva za provedbu predmetnog projekta.
Planirani intenzitet potpore je 80% ukupnih prihvatljivih troškova s obzirom da Grad Krk pripada
u VIII. skupinu razvijenosti, dok se razlika planira osigurati iz vlastitog proračuna Grada Krka.
Ukupno prihvatljivi troškovi iznose 748.000,00 kn bez PDV-a. Ukupna vrijednosti projekta
uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV iznosi 937.500,00 kn.
Izvori sredstava potrebni za provedbu projekta
IZVORI SREDSTAVA POTREBNI ZA PROVEDBU PROJEKTA

HRK

Iznos vlastitih sredstava

575.100,00

Iznos potpore iz proračuna EU

326.160,00

Iznos potpore iz proračuna Republike Hrvatske
UKUPAN IZNOS PROJEKTA

36.240,00
937.500,00
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7. LJUDSKI KAPACITETI NOSITELJA PROJEKTA
(navesti dosadašnja iskustva nositelja projekta u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za
provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u
provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici,
članovi ili volonteri nositelja projekta ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će
biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet
godina od dana konačne isplate sredstava iz „Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu
podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“
U Gradskoj upravi Grada Krka zaposleno je ukupno 23 službenika. Gradska uprava ima pročelnika
na čelu Jedinstvenog upravnog odjela unutar kojeg djeluju 6 odsjeka:







Odsjek za opće, pravne i kadrovske poslove
Odsjek za proračun i financije
Odsjek za društvene djelatnosti
Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Odsjek za gospodarstvo

Djelatnici Gradske uprave imaju višegodišnje iskustvo u pripremi projekata, njihovoj
implementaciji, ali i međunarodnoj suradnji.
Projektno iskustvo:
Projekt Informiraj, educiraj, recikliraj provodio se na području otoka Krka. Prijavitelj je bio Grad
Krk no u projekt su temeljem potpisanog Sporazuma o udruživanju bile uključene i jedinice lokalne
samouprave s područja otoka Krka, i to: Općina Baška, Općina Dobrinj, Općina MalinskaDubašnica, Općina Omišalj, Općina Punat i Općina Vrbnik. Projekt se financirao iz Kohezijskog
fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020., a ukupna vrijednost projekta iznosila je 589.136,03
kuna, dok je EU sufinancirana projekt u iznosu od 496.127,80 kuna. Razdoblje provedbe
projekta bilo je od 31. srpnja 2018. godine do 31. srpnja 2019. godine. Još jedan EU projekt koji
se provodio je Gradnja nerazvrstane ceste na Malom Kartecu u gradu Krku. Naime, izgradnjom
nerazvrstane ceste omogućilo se priključenje novo planiranih građevinskih čestica uz predmetnu
građevinu na javnu prometnu površinu i priključenje na ostale infrastrukturne sustave. Rok za
izvedbu radova bio je 12 mjeseci od zaključenja ugovora o građenju. Ukupan iznos projekta je
5.781.737,77 kn, dok iznos potpore za dodjelu iznosio je 4.287.417,25 kuna. Iz priloženog je
vidljivo da grad Krk ima dostatno projektno iskustvo te da neće imati problema u provođenju
predmetnog projekta.
Kako bi se ciljevi projekta ispunili definirana je i metodologija uspostave projektnog tima te su
dogovorene uloge i odgovornost svih članova tima. Grad raspolaže sa dostatnim operativnim
kapacitetom za provedbu i upravljanje planiranim projektom s obzirom da je do sada realizirao niz
projekata. Projektni tim sastojati će se od internog člana te vanjskog stručnjaka za provedbu
projekta. Internog člana predstavljat će voditelj projekta – Igor Hrast (Odsjek za gospodarstvo,
stručni suradnik za lokalni ekonomski razvoj) koji posjeduje iskustvo u provedbi i upravljanju
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projektima veće vrijednosti. Pored toga, Grad Krk će za pripremu i provedbu postupka nabave te
ostalih aktivnosti povezanih s upravljanjem projekta koristiti i konzultantske usluge vanjskih
stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u ishođenju bespovratnih sredstava i vođenju projekata
financiranih iz EU fondova. Svi članovi projektnog tima imaju nužna znanja i reference za
provedbu predmetnog projekta, kao i više od 3 godine radnog iskustva na odgovarajućih poslovima
u provedbi EU projekata te organizacijske i rukovoditeljske vještine.

8. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM
8.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA/OPERACIJE
(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje
realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)
Projektni tim koji će biti zadužen za kvalitetnu i pravovremenu provedbu projekta bit će zadužen
za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u razdoblju od minimalno 5 godina nakon
podnošenja Zahtjeva za isplatu. Rashodi za plaće službenika Grada Krka koji će upravljati
realiziranim projektom, nakon provedbe istog, financirat će se iz prihoda proračuna Grada. Rashodi
za zaposlene planirani su u iznosu od 136.000,00 kuna godišnje.
Rekonstruirano i opremljeno dječje igralište (vježbalište) zahtijevati će održavanje u smislu
praćenja sigurnosnih uvjeta i brige o opremi i zelenilu. Također, pred svaku sezonu isto se treba
pripremiti za rad, a nakon sezone pripremiti za zimu. U fazi održavanja rezultata projekta rashodi
budućih razdoblja čine trošak energije i vode, trošak održavanja opreme te trošak održavanja javnih
zelenih površina. Redovno održavanje obavljati će komunalno društvo koje Grad ima u svom
vlasništvu. Grad Krk podmiriti će troškove održavanja projekta na osnovu ispostavljenih faktura
od strane komunalnog društva za obavljene usluge ili radove na održavanju. Trošak za
novozaposlenu osobu na predmetnom projektu financirati će se iz proračuna Grada Krka.
Predmetni projekt nema za cilj stvaranje prihoda.

Tablica 2. Procijenjeni budući godišnji troškovi za upravljanje i održavanje
1.
2.
3.

Trošak energije i vode
Trošak održavanje opreme
Trošak održavanje zelenih površina
PROCJENA UKUPNIH TROŠKOVA
ODRŽAVANJE

8.000,00
10.000,00
5.000,00
23.000,00

8.2. ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PROJEKTOM/OPERACIJOM PET GODINA OD
DANA KONAČNE ISPLATE SREDSTAVA
(navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri nositelja
projekta, a koji su uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od
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najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz 2.1.1. „Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“ navesti način upravljanja
projektom kada je nositelj projekta prenio ili će prenijeti upravljanje projektom/operacijom drugoj
pravnoj osobi sukladno nadležnim propisima)
Grad Krk osigurat će upravljanje i održavanje realiziranim projektom u razdoblju od minimalno 5
godina nakon realizacije istog. Članovi projektnog tima korisnika koji će biti zaduženi za provedbu
predmetnog projekta, zaposleni u Gradskoj upravi, upravljat će istim u razdoblju od minimalno 5
godina nakon konačne isplate sredstava.
Stručne kvalifikacije osoba koje su zaposlenici prijavitelja i članovi projektnog tima predloženog
projekta, a koji su uključeni u održavanje rezultata projekta i upravljanje realiziranim projektom u
razdoblju do najmanje 5 godina od dana konačne isplate sredstava jamstvo su da će se projektom
odgovorno i kvalitetno upravljati.
Voditelj projekta Igor Hrast rođen je 20.10.1983. godine u Rijeci. Diplomirao je na Ekonomskom
fakultetu u Rijeci 2009. godine, a 2011. godine završava postdiplomski specijalistički studij i time
stiče zvanje univ,spec.oec. Od 2011. godine zaposlen je kao stručni suradnik u Gradu Krku u
Odsjeku za gospodarstvo Jedinstvenog upravnog odjela. Kao stručni suradnik za lokalni ekonomski
razvoj, pored ostalih poslova u svom djelokrugu, sudjeluje u provedbi projekata sufinanciranih iz
nacionalnih ili europskih sredstava te posjeduje deset godina radnog iskustva na navedenim
poslovima.
Ulaganje doprinosi stvaranju novog radnog mjesta na način da će se zaposliti jedna osoba na
poslovima održavanje dječjeg igrališta (vježbališta) i javne zelene površine. Obavljati će redovite
poslove praćenja stanja dječjeg igrališta (vježbališta), odnosno biti će zadužen za provođenje
aktivnosti održavanja i brige o opremi, zelenilu te o sigurnosnim uvjetima cjelokupne površine
dječjeg igrališta (vježbališta) u park šumi Dražica. Novo zapošljavanje vršiti će se u komunalnom
poduzeću u vlasništvu grada Krka.
9. OSTVARIVANJE NETO PRIHODA
(Ako se administrativnom kontrolom utvrdi da projekt nakon dovršetka ostvaruje neto prihod, iznos
potpore će se umanjiti za diskontirani neto prihod koji projekt ostvaruje u referentnom razdoblju
od 10 godina.
Za izračun neto prihoda u referentnom razdoblju potrebno je popuniti Predložak za izračun neto
prihoda.
Predložak se preuzima sa mrežne stranice www.kvarnerski-otoci.hr

Predložak za
izračun neto prihoda.xlsx

Ostvaruje li projekt neto prihod?

DA / NE

(Zaokružiti odgovor koji je primjenjiv za projekt)
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Tablica izračuna neto prihoda
(ulijepiti popunjenu Tablicu izračuna neto prihoda )
N/P
10. USKLAĐENOST PROJEKTA S LOKALNOM RAZVOJNOM STRATEGIJOM
ODABRANOG LAG-a
(navesti cilj i prioritet iz lokalne razvojne strategije odabranog LAG-a, a iz kojih je vidljivo da je
projekt u skladu s lokalnom razvojnom strategijom odabranog LAG-a; navesti broj
poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet iz LRS; opišite usklađenost projekta
s LRS)
Definirani ciljevi unutar predmetnog projekta usklađeni su sa strateškim programskim ciljevima i
prioritetima LRS-a LAG-a "Kvarnerski otoci" za razdoblje od 2014.-2020. godine. Tekst važeće
LRS LAG-a "Kvarnerski otoci" dostupan je na mrežnim stranicama LAG-a: http://kvarnerskiotoci.hr/wp-content/uploads/2019/03/LRS_LAG-Kvarnerski-otoci_V2_I1_F.pdf.
Predmetni projekt je usklađen sa strateškim ciljem SC2. Razvoj kvalitete života održivim
korištenjem razvojne resursne osnove s jačanjem umrežavanja, suradnje u svrhu implementacije
CLLD pristupa lokalnom razvoju, tipom operacije M2.1 Potpora razvoju društvene i turističke
javne infrastrukture; TO 2.1.1 Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete
života stanovnika LAG-a (Poglavlje 4. Lokalne razvojne strategije LAG-a „Kvarnerski otoci“).
Cilj operacija unutar navedene mjere je ostvarenje porasta zajedničkih sadržaja i aktivnosti koje
posebno omogućuju razvoj mladih ali i povećanje kvalitete života stanovnika treće životne dobi
kojih je sve više u ruralnim naseljima u unutrašnjosti. Isto tako, želja je doprinijeti povećanju javno
dostupnih sadržaja kojima će se obogatiti postojeća turističko-rekreacijska ponuda te će se
omogućiti bolja infrastruktura za stanovništvo i turističke posjetitelje. Ulaganjem u predmetni
projekt doprinijeti će koheziji razvijenosti cijelog područja LAG-a Kvarnerski otoci.
Predmetni projekt doprinosi ostvarenju navedenog cilja na način da se rekonstrukcijom i
opremanjem dječjeg igrališta (vježbališta) doprinosi unaprjeđenju razvoja temeljenog na pojedincu
te posljedično kreiranju prepoznatljivosti LAG-a „Kvarnerski otoci“ i grada Krk.
Isto tako, predmetni projekt je usklađen sa ciljevima i prioritetima dokumenta „Program ukupnog
razvoja Grada Krka 2014.-2020. U okviru navedenog Programa projekt je usklađen sa: Strateškim
ciljem 1. Razvoj zelenog gospodarstva, prioritetom 1.3. Razvoj turizma, mjerom 1.3.2. Izgradnja
nove i unapređenje postojeće turističke infrastrukture. Dostupno na sljedećem linku:
https://www.grad-krk.hr/sites/default/files/datoteke/c4/c4190d7c-78f7-4575-8646-e2049dc78f65.pdf

Cilj ove mjere je izgraditi novu i unaprijediti postojeću javnu turističku infrastrukturu koja bi
doprinijela razvoju turizma povećanjem ukupne turističke ponude. Kako bi se obogatila turistička
ponuda dodatnim sadržajima planira se uređenje novih pješačkih i biciklističkih staze, tematskih
parkova, javnih parkirališta, javnih plaža, plaža za invalidne osobe i osobe starije životne dobi,
prilaznih cesta turističkim naseljima i sl.
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Daljnja modernizacija turističke infrastrukture i razvoj novih turističkih proizvoda i sadržaja
trebaju omogućiti produljenje turističke sezone, privlačenje turista tijekom cijele godine i razvoj
selektivnih oblika turizma na prostoru grada Krka. Time će se doprinijeti povećanju zadovoljstva
gostiju, ostvarivanju većih prihoda od turizma te bržem razvoju ukupnog gospodarstava na prostoru
grada.
11. IZJAVA NOSITELJA PROJEKTA O DOSTUPNOSTI ULAGANJA LOKALNOM
STANOVNIŠTVU I RAZLIČITIM INTERESNIM SKUPINAMA
Pojašnjenje:
- Davatelj Izjave je nositelj projekta/podnositelj prijave projekta za 2.1.1.„Razvoj opće društvene
infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a“- nositelj projekta se treba u
Izjavi obvezati te treba izjaviti da će planirano ulaganje biti dostupno lokalnom stanovništvu i
različitim interesnim skupinama.
- U Izjavi je potrebno nabrojiti interesne skupine krajnje korisnike projekta/operacije.
- Izjava mora biti potpisana i ovjerena od strane nositelja projekta.
Korisnik podnositelj zahtjeva za mjeru 2.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu
podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a je Grad Krk. Nositelj izjavljuje kako će rezultat
ulaganja u rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta (vježbališta) u parku Dražica biti dostupan
lokalnom stanovništvu koje će se sastojati od različitih interesnih skupina i turista.
Ciljne skupine i krajnji korisnici koje će imati koristi od javne dostupnosti rezultata ulaganja kroz
projekt su:
1. Lokalno stanovništvo na području naselja Krk - odnosi se prije svega djecu i mlade osobe
Ovim projektom imati će dodatan sadržaj koji će im omogućiti podizanje kvalitete života.
Djecu i mlade potrebno je usmjeriti ka zdravom načinu života, kao i ukazati na vrijednost
prirode koja ih okružuje.
2. Domaći i strani turisti - gosti koji borave u smještajnim kapacitetima na području naselja
Krk tijekom ljetnih mjeseci i tijekom razdoblja tzv. pred i post sezone.
3. Grad Krk (JSL) – Grad Krk će u dugoročnom razdoblju biti krajnji korisnik realiziranog
projekta s obzirom da će realizacijom predmetnog projekta kreirati osnovnu pretpostavku
za dugoročni i održiv gospodarski rast te razvoj konkurentnog gospodarstva grada.
Unaprijediti će se opće-društvena infrastruktura
4. Ostalo lokalno stanovništvo grada Krka – odnosi se na sve stanovnike sa područja grada
Krka svih životnih dobi, a koji ne pripadaju niti jednom od prethodno navedenih ciljnih
skupina i krajnjih korisnika. Ostvariti će posredne pozitivne učinke zbog porasta kvalitete
života (Prema Popisu stanovništva 2011. godine je bilo 6.281 stanovnika)
5. Sveukupni turistički posjetitelji na području LAG-a Kvarnerski otoci koji će imati
otvoreni pristup dječjem igralištu.
Datum:

Potpis i pečat:

__________________________

__________________________
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