90,73%
94,81%

Uređenjem parka u Kumrovcu pružiti će se stanovnicima naselja
Kumrovec i posjetiteljima Kumrovca dodatni sadržaj za poticanje
zdravog života, boravka na otvorenom i aktivnog odmora, što će
rezultirati podizanjem kvalitete života stanovnika. Novouređeni
parkovni prostor, ozelenjene površine, opločene površine biti će
dostupne svima te tako biti oplemenjen i "novim" manifestacijama
tijekom godine.

75,12%

100%
100%
90%
100%
90%

375.780,00
375.780,00
375.780,00
375.780,00

416.190,63
398.270,41
502.668,02

416.190,63
398.270,41

Projektom će se rekonstruirati dječje igralište, postaviti će se
obnovljene i nove sprave, kako za najmlađe tako i za djecu OŠ i SŠ
uzrasta. Zbog nedovoljno razvijene društvene infrastukture Općine,
navedenim projektom namjera je suzbijanje destruktivnog ponašanja
djece i mladih, te pružanje mogućnosti za konstuktivno korištenje
slobodnog vremena na otvorenom i druženje s vršnjacima.

Multifunkcionalna sportska građevina namjenjena je vožnji vozilima
bez motornog i električnog pogona, skateboard, bicikli, role, romobili i
sl. Jedna od dvije cjeline biti će edukativnog karaktera za djecu
predškolskog uzrasta, druga cjelina biti će namjenjena starijoj djeci i
mladima. Navedenim projektom se htjelo potaknuti na aktivno
provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

81,83%

58

Opis projekta

Pump track staza u Desiniću nadopuniti će postojeću cikloturističku
ponudu Općine a i KZŽ-e. Cilj projekta je potaknuti sve generacije na
aktivan i zdrav način života te proširenje sportsko-rekreativne ponude
za lokalno stanovništvo. Stazu će moći koristiti biciklisti svake životne
dobi i tehničke spremnosti.

77,69%

Pump track staza - Zabok

60

Izračunati
intenzitet
potpore

Izgradnjom dječjeg igrališta u Sekirišću stvoriti će se adekvatan prostor
na kojem će se djeca moći svakodnevno igrati i provoditi vrijeme na
otvorenom. Igranjem na rekreacijskoj opremi igrališta razviti fizičku
koordinaciju, snagu i fleksibilnost kroz rekreaciju i zabavu. Uz
postavljanje zaštitne ograde osigurava se sigurnost djece na vanjskom
prostoru, dok će novo izgrađene tribine služiti za odmor i bodrenje
prijatelja prilikom održavanja utakmica/natjecanja.

42,44%

Grad Zabok

Izgradnja igrališta

375.780,00

Općina Sveti Križ
Začretje

61

461.417,00

Općina Desinić

Pump track staza Desinić

65

Intenzitet
potpore

80%

21/3.1.1./07

Multifunkcionalna
sportska građevina

375.780,00

6.

21/3.1.1./02

Grad Pregrada

83

486.000,00

5.

21/3.1.1./04

Uređenje parka
Kumrovec

889.637,50

4.

21/3.1.1./06

Općina Kumrovec

86

517.124,68

3.

21/3.1.1./09

Općina Zagorska
Sela

Dječje igralište Zagorska
Sela - Ugradnja stabilnih
dječjih igračaka i gradnja
staze uz postojeću
građevine

Iznos
Dodijeljeni
Ukupni iznos prihvatljivih
iznos potore
projekta
troškova/aktiv (umanjene za
nosti
tečaj)

467.220,00

2.

21/3.1.1./08

Naziv projekta/ulaganja

490.000,00

1.

Naziv nositelja
projekta

891.637,50

Jedinstveni
R.br. identifikacijsk
i broj

Dodijeljeni
broj bodova

Konačna rang lista_TO 3.1.1.

S pump track stazom namjera je nadopuniti sportsko-rekreativnu
ponudu za lokalno stanovništvo, potaknuti stanovnike na zdrav i
aktivan život. Projektom će se omogućiti i razvoj drugih oblika turizma
kao što je cikloturizam. Intencija je da se novim aktivnostima doprinese
poboljšanju životnih uvjeta ulaganjem u sportsko - rekreativnu
infrastrukturu.

9.5.2022.
Zvonko Škreblin, predsjednik LAG-a Zagorje - Sutla

87,93%
79,53%

Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Krapinskim Toplicama ima za
cilj potporu održivom razvoju Općine kroz provedbu različitih aktivnosti
za lokalno stanovništvo, turiste i posjetitelje mjesta. Igralište će biti
koncipirano na način da postoje razne aktivnosti, ujedno, pri izradi
projekta obratila se pažnja na potrebe djece koja su korisnici Centra za
odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice.

90,00%

90%
90%
90%

375.780,00
375.780,00

429.412,50
474.775,00

429.412,50
478.775,00

Ulaganjem u projekt izgradnje dječjeg igrališta u sklopu dječjeg vrtića
Balončica, poboljšati će se uvjeti života u ruralnom području.
Obnovljenom ogradom oko dječjeg vrtića povečat će se sigurnost djece
i omogućiti korištenje vanjskog prostora vrtića s čime bi se djeca
stimulirala na više vanjskih aktivnosti. Nove sprave za igru poticati će
razvoj fizičkih, kognitivnih, emocionalnih i socijalnih vještina.

Izgradnja dječjeg igrališta u blizini Područne škole Lučelnica u mjestu
Lučelnica Tomaševečka, doprinosi kreiranju novih sadržaja za sve
najmlađe stanovnike, koji će dobiti zabavno, dostatno, kvalitetno i
funkcionalno mjesto za provođenje slobodnog vremena na otvorenom.

72,70%

48

370.389,94

Općina Tuhelj

Izgradnja i opremanje
parka u Tuheljskim
Toplicama

50

411.544,38

Izgradnja dječjeg igrališta

100%

21/3.1.1./03

Grad Klanjec

50

375.780,00

10.

21/3.1.1./10

Općina Krapinske
Toplice

Izgradnja i opremanje
dječjeg igrališta
Krapinske Toplice

50

519.352,30

9.

21/3.1.1./05

Općina Hum na
Sutli

431.131,25

8.

21/3.1.1./01

519.352,30

7.

Izgradnja Dječjeg igrališta
u sklopu dječjeg vrtića
"Balončica" na k.č.br.
1598/1, k.o. Hum na Sutli

Izgradnjom i opremanjem parka u Tuheljskim Toplicama doprinjet će se
vizualnom doživljaju na ulazu u turistički resort Općine Tuhelj. Park s
fontanom biti će javno dostupno mjesto za okupljanje, opuštanje i
boravak na otvorenom. "Novo" atraktivno mjesto susreta svih
generacija u Tuheljskim Toplicama.

