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EUROPSKI POLJOPRIVREDNI FOND ZA RURALNI
RAZVOJ
PROJEKT “POBOLJŠAVANJE ISPUNJAVANJA TEMELJNIH
ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU – DRUŠTVENI CENTAR“

OPIS PROJEKTA
Općina Hrvace je u svibnju 2017. godine podnijela zahtjev za povlačenje sredstava iz
Europskog fonda za ruralni razvoj, vezano uz projekt “POBOLJŠAVANJE
ISPUNJAVANJA TEMELJNIH ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU – DRUŠTVENI
CENTAR“.
Projekt se provodi unutar operativnog programa ruralnog razvoja RH za razdoblje od 2014. –
2020. godine. Program ruralnog razvoja sadrži nekoliko mjera, a projekt „Poboljšanje
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu – društveni dom“ odnosi se na Mjeru 7: Temeljne
usluge i obnova sela u ruralnim područjima , te Podmjeru 7.4: »Ulaganja u pokretanje,
poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući
slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.
Nakon što je definirana procijenjena vrijednost troškova projekta od strane glavnog projektanta
, ishođena građevinska dozvola, poslan zahtjev za potporu, proveden postupak javne nabave i
sve ostale aktivnosti vezane uz pripremu i provedbu projekta, dana 20. svibnja 2019. godine
pristigla je ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA korisniku OPĆINA HRVACE u iznosu
od 2.250.402,50 kn pri čemu će se 85% vrijednosti projekta financirati iz proračuna EU, a
preostalih 15% iz proračuna RH.

CILJ PROJEKTA
Projektom će se rekonstruirati i opremiti primjeren prostor za zajedničko okupljanje stanovnika
Općine Hrvace, čime će se podići razina kvalitete njihovog društvenog života i tako poboljšati
opći standard života, povećati socijalna uključenost, stvoriti preduvjeti za intenzivniji razvoj
civilnog djelovanja i izvođenje različitih javnih skupova i manifestacija.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
Općina Hrvace na svom području nema dovoljno objekata društvene infrastrukture za
okupljanje i aktivno druženje lokalnog stanovništva, pa će provedbom Projekta osigurati nužne
fizičke kapacitete za značajno povećanje društvenog standarda stanovnika, stvoriti privlačnije
okruženje za njihov život te utjecati na socijalnu uključenost i povezivanje važno za njihovo
psihičko zdravlje, zajedništvo u sudjelovanju u procesima odlučivanja, zaštitu i obnovu
bogatstva lokalne tradicijske i običajne baštine, te poticanje djelovanja kroz civilne udruge.
Općina će moći organizirati skupove, manifestacije, prezentacije, radionice i edukacije u
primjerenom prostoru, što će pomoći očuvanju tradicijske baštine i običaja, razvoju kulturnog
i društvenog života te stvaranju novih radnih mjesta. Po završetku projekta kroz razdoblje do
dvije godine planira se zaposliti jedna osoba na mjesto voditelja društvenog doma.

