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1. OPĆINA 

SUĆURAJ 
Interpretacijski 
centar ribarske 
baštine Sućuraj 

Svrha projekta je urediti trenutni prostor Turističke 
zajednice Sućuraj u prostor koji će služiti za interpretaciju 
svega vezanog uz ribarstvo općine Sućuraj. S obzirom da 
se prostor nalazi u zgradi ribarnice, a i samim tim što je 
Sućuraj općina kojoj je ribarstvo primarna djelatnost 
ovakav centar ima potpunu svrhu, kao npr. uključivanje 
svih ribara starih i mladih u prenošenje iskustva na 
događajima koji će se organizirati u centru, interpretacija 
i promidžba svojih vrijednosnih ulova, te proširenje 
turističke ponude općine Sućuraj. Interpretacijski centar 
koji će biti sličan muzeju je mjesto koje uvijek privlači 
posjetitelje i izaziva želju za iskušenjem u aktivnostima 
koje se prezentiraju. Interpretacijski centar imat će 
značajan utjecaj na FLAG s obzirom da će priča o 
ribarstvu u općini Sućuraj biti zaokružena na jednom 
mjestu, što će izuzetno doprinijeti FLAG-u  području svih 
informacija i svega ostalog vezano za ribarstvo općine 
Sućuraj koja je dio FLAG-a ŠKOJI, pripomoći će općim 
ciljevima FLAG-a: otvaranjem novih radnih mjesta, kao i 
promicanjem društvenog blagostanja te očuvanja i 
održivog korištenja kulturne i prirodne baštine u obalnim 
(ribarstvenim) područjima. Otvaranjem ovakvog centra u 
zgradi ribarnice i prezentacija ribarstva će automatski 
pridonijeti na ponudu i potražnju na samoj ribarnici 
Sućuraj. Specifični cilj je: Promicanje društvene dobrobiti i 
kulturne baštine u ribarstvenim područjima, uključujući 
ribarstvenu, akvakulturnu i pomorsko-kulturnu baštinu. 
Specifični ciljevi LRSR usmjereni su maksimiziranju 
doprinosa ciljevima provedbe lokalnih razvojnih 
strategija za ribarstvo OPPR: − Jačanje uravnoteženog 

121 100 % 177.072,00 



ekonomskog razvoja priobalnih i otočnih zajednica 
ovisnih o ribarstvu, jačanje njihovog potencijala 
davanjem više vrijednosti aktivnostima vezanim uz 
ribarstvo te diverzifikacijom u druge vezane sektore, 
povećavajući time mogućnosti prihoda i zapošljavanja. 

2. GRAD KOMIŽA Ribarska zbirka 
Grada Komiže 

Ribarska zbirka Grada Komiže važan je dio identiteta 
grada. U sklopu projekta restaurirat će se dio zbirke, 
opremiti prostor za pohranu i izlaganje, istražiti uloga 
špilje Mancinovica na otoku Svecu u životu komiških 
ribara, interpretirati i prezentirati teme iz ribarskog 
života, organizirati izložba i uprizoriti interaktivna 
kazališna predstava Ala falka. Nakon završetka projekta 
svi građani Komiže i oni koji vole Komižu i maritimnu 
baštinu, imat će mjesto u Spomen domu  na koje će se 
uvijek moći vraćati i istraživati zanimljivu kulturnu i 
ribarsku baštinu. Namjera je putem ovog projekta 
sačuvati tradiciju od zaborava na način da se postojeći 
eksponati na kvalitetan način prezentiraju prvenstveno 
mlađim generacijama koje se s istima nisu imali priliku 
susresti u svakodnevnom životu. 
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UKUPNO: 603.888,48 

 


