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POPIS PROJEKTA ODABRANIH NA RAZINI NATJEČAJA LAG-A ŠKOJI ZA  

TIP OPERACIJE 2.1.1  „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO“ 
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KRATAK OPIS PROJEKTA  
Dodijeljeni 

iznos 
bodova 

Intenzitet 
 potpore 

IZNOS 
POTPORE U 

HRK  

1 OPĆINA SUĆURAJ Uređenje prostora ispred 
Osnovne škole - Sućuraj 

Aktivnostima će se urediti školsko dvorište 
(prostor ispred škole koji je zelena 
površina) koje je prvenstveno namijenjeno 
učenicima OŠ Sućuraj na otoku Hvaru. 

60 100% 518.875,00 

2 GRAD VIS Trg „Pod palme“ (Trg Eugena 
Kvaternika) Kut, Vis 

Projektom se planira uređenje parterne 
površine trga uz zadržavanje svih 
postojećih palmi. 

60 80% 518.875,00 

3 GRAD HVAR  
Sportsko-društveni centar 
„Tenis“ – uređenje 
pomoćnih prostorija  

Projekt će omogućiti nužne uvjete za 
sportsko-rekreacijske aktivnosti kroz 
rekonstrukciju i opremanje pomoćnih 
prostorija sportskih terena.  

60 80% 518.875,00 
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4 OPĆINA ŠOLTA 
Projekt krajobraznog 
uređenja parka „Đardin“ u 
Grohotama 

Projektne aktivnosti uključuju uređenje 
postojeće površine parka, izgradnju vrtno 
građevinskih elemenata, postavljanje 
urbane opreme i sadnju novih stabala i 
grmova sa svrhom stvaranje parka za 
stanovnike i posjetitelje Šolte. 

50 90% 484.531,84 

5 GRAD STARI GRAD Uređenje dječjeg igrališta u 
Dolu 

Realizacijom projekta sanirat će se 
nelegalno postavljeno igralište s opasnim 
spravama te se urediti novo, za djecu 
sigurno, igralište. 

50 80% 214.420,00 

6 OPĆINA JELSA 
Šetnica na zapadnom dijelu 
obalnog pojasa u Jelsi, 
Općina Jelsa, Otok Hvar  

Projektom će se izgraditi nova šetnica na 
jugozapadnom dijelu luke Jelsa i podići 
razina sigurnosti svih sudionika u prometu. 
Pješaci će se moći kretati šetnicom, 
umjesto kolnikom gdje prometuju motorna 
vozila.  

50 80% 518.688,00 

7 GRAD KOMIŽA Tematski put Geostaza „Put 
Polja“ 

Projektom će se opremiti cca 8 km dugačak 
tematski put informativno-edukativnim 
pločama, klupama za odmor, putokazima 
te mapama.  

45 90% 399.375,00 


