Dana 4. rujna 2018. godine započela je provedba projekta Europskog socijalnog fonda, Operativnog
programa Učinkoviti ljudski potencijali „Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja – Dječji vrtić Trogir – partner obitelji“.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.713.794,21 kn, dok se aktivnosti predviđaju u cjelokupnom
trajanju od 30 mjeseci. Nositelj projekta je dječji vrtić „Trogir“, Trogir.
Svrha projektnog Poziva je financiranje projekata koji će doprinijeti usklađivanju obiteljskog i
poslovnog života obitelji s djecom rane i predškolske dobi kroz unaprjeđenje usluga i produljenje
radnog vremena dječjih vrtića daljnjim razvojem postojećih i/ili uvođenjem novih programa.
Projektom se također pružaju besplatni sportski programi za svu djecu, polaznike Dječjeg vrtića
„Trogir“, educiraju se djelatnici za što kvalitetnije pružanje usluga institucionalnog predškolskog
odgoja i obrazovanja, te zapošljavaju stručni suradnici, edukacijski rehabilitator i logoped koji će
utvrđivati specifične potrebe djece, stvarati uvjete za uključivanje djece s teškoćama u redovne
programe i provoditi individualne terapijske tretmane s djecom s teškoćama, čime se omogućava
stvaranje uvjeta za inkluzivni odgoj za djecu s teškoćama u razvoju.
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/unaprjedenje-usluga-za-djecu-u-sustavu-ranog-predskolskogodgoja-obrazovanja/
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FOND – Europski socijalni fond
PROGRAM – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
NAZIV POZIVA – Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i
obrazovanja ( UP.02.2.2.08 )
NAZIV PROJEKTA – Dječji vrtić Trogir – partner obitelji
OZNAKA PROJEKTA – UP.02.2.2.08.0024
KORISNIK – Dječji vrtić Trogir, OIB: 20023435931
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA – 3.713.794,21 HRK
UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – 3.713.794,21 HRK
IZNOS SUFINANCIRANJA – 3.713.794,21 HRK ( 100% )
MJESTO PROVEDBE – Trogir, Okrug Gornji, Hrvatska
RAZDOBLJE PROVEDBE – 04.09.2018. – 04.03.2021.
POSREDNIČKO TIJELO 1 – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
POSREDNIČKO TIJELO 2 – Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje
projekata EU
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Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Trogir.

