Referentni broj projekta: UP.02.2.2.08.0024
Naziv projekta: Dječji vrtić Trogir – partner obitelji
Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Dana 04.09.2018. Dječji vrtić Trogir je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih
sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom
razdoblju 2014.-2020. za projekt „Unaprjeđenje usluga u sustavu ranog i predškolskog
odgoja i obrazovanja, broj poziva UP .02.2.2.08.0024 – Dječji vrtić Trogir – partner
obitelji“.
Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci u periodu od 04.09.2018. -04.03.2021.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.713.794,21 kuna.
(trimilijunasedamstotrinaesttisućadevedesetčetirikuneidvadesetjednalipa).

U sklopu projekta zaposleno je 9 djelatnika:
-

3 odgajateljice zaposlene su na puno radno vrijeme za rad u poslijepodnevnom boravku
2 odgajateljice zaposlene su na pola radnog vremena za rad u produljenom boravku
2 stručna suradnika – logoped i edukacijski rehabilitator (trenutno zaposlen socijalni
pedagog) na pola radnog vremena
Voditelj projekta na puno radno vrijeme
Financijski administrator na pola radnog vremena

Projektom je predviđeno financiranje slijedećih elemenata projekta:
1.Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži
poslovnog i obiteljskog života:
-

Provedbeni Sportski program za 20 odgojnih skupina
Nabava osnovne kuhinjske opreme, namještaja, didaktičkih sredstava i potrošnog
materijala, 50 blokova i kemijskih olovaka za polaznike edukacija
Educirati 30 stručnjaka kroz 5 tematskih radionica i 3 supervizijska susreta u organizaciji
POU Korak po korak
Edukaciju psihološkog savjetovanja Vadana (Program odgoja za nenasilje, Program
pripreme odgajatelja za rad sa roditeljima)
Ciklus od 30 radionica jačanja stručnih vještina s naglaskom na rad s djecom s
teškoćama u razvoju, edukacijskog Centra za osobni razvoj Enthusiasm.

2.Promidžba i vidljivost
-

Dizajnirati,tiskati i distibuirati 20 komada projektih plakata
Ažuriranje i održavanje web stranice
Izraditi projektni logo
Održati 2 besplatne radio emisije

3. Upravljanje projektom i administracija
-

Izraditi10 narativnih i financijskih projektnih izvješća tijekom 30 mjeseci trajanja projekta
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U svrhu provedbe projekta „Dječji vrtić Trogir – partner obitelji“ otvoren je podračun u
Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. IBAN broj: HR6723900011500138100. Podračun je otvoren
zbog transparentnijeg poslovanja kako bi bilo što lakše pratiti, provjeravati i utvrđivati izdatke
i primitke po projektu..
Korisnik, Dječji vrtić Trogir zatražio je plaćanje predujma u iznosu od 40% ukupnog iznosa
projekta koji iznosi 1.485.517,68 kn.
(milijunčetiristoosamdesetpettisućapetstosedamnaestkunaišezdesetosamlipa), te su
sredstva doznačena na podračun 07.12.2018.
U 2018. godini potrošeno je ukupno 305.454,61 kn od predviđenih 382.500,00 kn koje su
uvrštene po rebalansu proračuna u 2018. godini pod Izvor 57 – pomoći iz EU fondova.
S obzirom da u proračunu projekta nisu predviđeni putni troškovi za zaposlene djelatnike, te
ostali neoporezivi rashodi za zaposlene rebalansom proračuna za 2018. godinu pod Izvorom
13 – Opći prihodi i primici Grada Trogira predviđen je iznos od 63.000,00 kn koji se sastoji
od ostalih rashoda za zaposlene u iznosu od 29.000,00 kn, naknada za prijevoz 8.000,00 kn
te intelektualne i osobne usluge 26.000,00 kn (predviđeni iznos za pisanje projektnog
prijedloga i konzultantske usluge).
Od ukupno 63.000,00 kn do kraja 2018. godine utrošeno je 41.054,00 kn.
19.12.2008. poslan je 1. Zahtjev za nadoknadom sredstava (ZNS)- narativno i financijsko
izvješće o provedbi projekta za 1. izvještajno razdoblje provedbe projekta za period od tri
mjeseca (04.09.-04.12.2018.) po kojem se potražuje iznos od 195.276,58 kn.

