
Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u 
Poljanici Bistranskoj 

 
Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima iz Europske unije 

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralni razvoj 

„Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Dječjeg vrtića Kapljica“ 

 

 

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj 

NOSITELJ PROJEKTA: Dječji vrtić Kapljica, Bistra 

OPIS PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja s opremanjem  

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske a razdoblje 2014. – 2020. i Natječaja za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih 

usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. 

“Ulaganja i pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temelja usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne 

aktivnosti te povezanu infrastrukturu” Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopila je sa Dječjim vrtićem Kapljica 
Ugovor o financiranju projekta „Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Kapljica u Poljanici Bistranskoj“. Odlukom o prihvatljivosti Dječjem 
vrtiću Kapljica utvrđen je najviši iznos javne potpore koji iznosi od 4.961.257,63 kn bespovratnih sredstava.                                                              

Ovim ulaganjem izvršit će se rekonstrukcija i dogradnja vrtića koja će doprinijeti povećanju kvalitete života svih dionika, odnosno ciljnih 
skupina i krajnjih korisnika na području Općine Bistra. Provedbom projekta osigurati će se dodatni smještajni prostor za provođenje programa 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sigurniji, funkcionalniji i kvalitetniji uvjeti za boravak u prostoru koji će biti opremljen suvremenom 
opremom, djeci će se pružiti kontinuiran razvoj i sigurniji boravak, djelatnicima Dječjeg vrtića Kapljica omogućiti će se bolji uvjeti za rad, što će 
utjecati na poboljšanje i kvalitetnije provođenje odgojno-obrazovnog rada i programa. Roditeljima će se pružiti veća sigurnost kod zbrinjavanja i 
boravka djece u dječjem vrtiću, smanjit će se liste čekanja. Nakon provedbe projekta i diseminacije rezultata projekta, stvorit će se pozitivna slika 
Vrtića, kako na području Općine, tako i u cijeloj Županiji. 

 

 



 

CILJEVI PROJEKTA SU: 

 

Cilj 1: Stvoriti preduvjete za provedbu projekta rekonstrukcije i dogradnje te opremanja Dječjeg vrtića Kapljica na području Općine Bistra. 

Cilj 2: Sukladno s Državnim pedagoškim standardom (NN br. 63/08, Izmjene i dopune NN br. 90/10), unaprijediti će se uvjeti za provođenje 
temeljnih usluga na području Općine Bistra vezanih uz provođenje programa ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, 
prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim, kulturnim i drugim potrebama obitelji. 

Cilj 3: Povećati osviještenost stanovništva o važnosti ulaganja u odgojno-obrazovnu infrastrukturu putem sredstava iz Europskog poljoprivrednog 

fonda za ruralni razvoj. 

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA SU: 

C1: 

 R1: Izrađena projektno-tehnička dokumentacija  
 R2: Izrađena natječajna dokumentacija 

 R3: Provedeni postupci javne nabave  

C2: 

 R4: Rekonstruiran i dograđen objekt Dječjeg vrtića Kapljica na građevnoj čestici k.č. 3202/4, k.o. Donja Bistra te proveden stručni nadzor 
nad građenjem 

 R5: Opremljen Dječji vrtić Kapljica odgovarajućom opremom 

C3: 

 R6: Diseminiran projekt (postavljena 1 informativna ploča, tiskani promotivni materijali, te informirana javnost putem oglašavanja na 

radijskim emisijama). 

 

 

 

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020. 

Udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH 


