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PROJEKT: Obnovom brownfielda do sportske renesanse 

KORISNIK: Općina Klis 

FOND: Europski fond za regionalni razvoj  

OPERATIVNI PROGRAM: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:  5.791.485,29 HRK 

EU SUFINANCIRANJE: 4.340.201,05  HRK 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 06.lipnja 2020. do 15.travnja 2022. godine 

 

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: 

Projekt Obnovom brownfielda do sportske renesanse podrazumijeva revitalizaciju 

nogometnog igrališta u naselju Prugovo kojom će se urediti i opremiti suvremeni sportski 

teren te ostvariti preduvjeti za razvoj novih sportskih sadržaja, programa i aktivnosti u općini 

Klis. Revitalizirana funkcionalna cjelina sportskog terena bit će namijenjena lokalnim 

klubovima i udrugama te djeci predškolske i školske dobi, s posebnim naglaskom na djecu s 

razvojnim poteškoćama i autizmom.  

 

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: 

Cilj projekta je revitalizacija nekorištenog nogometnog igrališta u naselju Prugovo te daljnje 

ulaganje u sportsku infrastrukturu u općini Klis. Trenutno nekorišteno igralište predstavlja 

razvojni potencijal, koji se predmetnim investiranjem želi vratiti u svoju prvobitnu funkciju. 

Posebnu vrijednost igrališta predstavlja činjenica da su se 80-ih godina prošlog stoljeća na 

njemu održavale utakmice NK Prugovo, a događaji tog vremena su ostali u živom sjećanju 

mještana. Sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća NK Prugovo je ugašen, a ponovno je 

osnovan 2010. godine. Zapušteno igralište svjedoči vremenu ustrajnosti kako bi se ponovno 

vratilo u upotrebu i oživjelo uspomene na stare dane o najvažnijim utakmicama kluba.  

Osim održavanja nogometnih utakmica, obnovom igrališta će se omogućiti odvijanje niza 

aktivnosti lokalnih udruga iz područja sporta, kao što su održavanje sportskih manifestacija, 

natjecanja, kampova i radionica o potrebi bavljenja fizičkom aktivnosti, s posebnim 

naglaskom na djecu i mlade. Dodanu vrijednost projekta posebno čini njegova izražena 
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socijalna komponenta s obzirom na to da se nogometni teren planira dati na korištenje 

udrugama civilnog društva čije je djelovanje usmjereno na rad s autističnom djecom i djecom 

s drugim poteškoćama u razvoju, u svrhu jačanja njihove inkluzije i razvoja motorike.  

 


