Općina Podturen

Javni poziv za prijavu projekata/programa/manifestacija udruga
u 2018.godini

Upute za prijavitelje

Datum objave natječaja: 12.travnja 2018. godine

Rok za dostavu prijava: 14. svibnja 2018. godine.

1. JAVNI POZIV - OPĆI DIO
Prijave na Javni poziv se podnose za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija u
kulturi od interesa za Općine Podturen, i to :
Ř programi u kulturi, sportu i udrugama koje pridonose razvitku i promicanju
života Općine Podturen
Općina Podturen će ovim Javnim pozivom poduprijeti i sukladno svojim mogućnostima
sufinancirati udruge koje djeluju na području Općine Podturen.
Vremensko razdoblje za provedbu projekata po ovom Natječaju je zaključno do 31.
prosinca 2018. godine.
2. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA
Za financiranje projekata u okviru ovog javnog poziva raspoloživ je iznos od 280.000,00
kuna.
Prijavitelj može prijaviti projekt koji je sufinanciran i iz drugog izvora u određenom
postotku ukupnog iznosa projekta. U navedenom slučaju prijavitelj je dužan izvor i iznos
sufinanciranja prikazati u Obrascu C -Financijski plan.
3. FORMALNI UVJETI NATJEČAJA
3.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu?
Potpora se dodjeljuje udrugama koje su registrirane, a sjedište im je Općina Podturen
i to u sljedećim kategorijama:
Ř gospodarskim (sajmovi i izložbe), vezane uz poljoprivredu, preradu, prehranu i ruralni
razvoj, znanstveno-stručnim, vezanim uz područje šumarstva, vodnoga gospodarstva,
lovstva, poljoprivrede, okoliša, biološke raznolikosti i krajobraza, organizacije i
poslovanja poljoprivrednih proizvođača te ruralnog razvoja,
Ř sportskim, vezano uz sve vidove sporta ( nogomet, šah, gimnastika, ples, lov, sportski
ribolov i dr. ),
Ř kulturnim, vezanim uz sve vidove kulturne djelatnosti ( njegovanje povijesne
baštine, glazbe ,pjevanja, plesa, slikarstva, izrade raznih rukotvorina i dr).
Ř ostalo , vezano uz brigu za djecu i mlade, te osobe treće životne dobi i dr.
(1) Korisnici potpore su udruge sa sjedištem u Općini Podturen (u daljnjem tekstu:
Korisnici) i to one upisane u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar i u Registar
neprofitnih organizacija,
(2) Udruge koje su registrirane izvan područja Općine Podturen financirat će se u
smanjenom obliku samo ako se njihovim programima i projektima potiče suradnja sa udrugama

Općine Podturen, odnosno ako su njihovi programi i projekti dio lokalne odnosno područne
(regionalne) i međunarodne suradnje s udrugama s područja Općine Podturen.
(3) Novoosnovane udruge, koje po prvi put prijavljuju svoj program ili udruge koje
obnavljaju svoj rad, financirat će se iz pričuvnih sredstava za prve aktivnosti ili nastupe, kojom
će prigodom Povjerenstvo procijeniti kvalitetu i karakter njihova rada i mogućnost prijave za
jednokratne potpore.
(4) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze iz svih prethodno zaključenih
ugovora o financiranju iz javnih izvora, u suprotnom svaka prijava za financiranje novog
projekta iz javnog izvora na javni natječaj bit će odbijena iz formalnih razloga, sukladno
uvjetima koje propisuje Općinski načelnik Općine Podturen (u daljnjem tekstu: Općinski
načelnik).
(5) Korisnik financiranja mora uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za
socijalno i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom
proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave, a protiv osobe ovlaštene za zastupanje
udruge i voditelja programa ili projekta ne vodi se kazneni postupak i nije izrečena pravomoćna
osuda za kaznena djela određena uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ili uvjetima
javnog natječaja ili javnog poziva.
3.2 Prihvatljivi partneri na projektu
Udruge prijavitelji mogu realizirati projekt samostalno ili u partnerstvu. Partnerstvo na
projektu nije obvezno prema ovom Natječaju, već je poželjno pri pripremi i provedbi
prijavljenog projekta. Projektne aktivnosti partnera moraju biti jasno specificirana u prijavi
projekta. (Obrazac B)
Udruga prijavljuje jedan zajednički projekt i jedan proračun bez obzira na vrstu i broj
partnera u provedbi projekta. Ista udruga može biti partner na više projekata.
Partnerstvo u projektu dokazuje se pojedinačnom Izjavom o partnerstvu, potpisanom i
ovjerenom od strane nositelja projekta i svakog partnera na projektu (priložiti onoliko izjava
koliko ima partnera u projektu). (Prilog II)
Ugovor o financijskoj potpori zaključit će se s nositeljem projekta koji je ujedno
odgovoran za provedbu projekta, namjensko trošenje odobrenih sredstava i redovito
izvještavanje.
3.3 Prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem
(1) Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za
realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i
Ugovorom.
(2) Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje
prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.
(3) Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja nadležnog upravnog odjela Općine
Podturen smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:
· dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
· dospjele kamate;
· stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
· kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje
projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere
najkasnije po završetku projekta/programa;
· gubitci na tečajnim razlikama;
· zajmovi trećim stranama.
· troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima
kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom Općine Podturen dio
tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),
· troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u
iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim
odjelom Općine Podturen dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv
trošak),
Općina Podturen će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat
sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:
·
·
·
·

nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
nije utrošio sva odobrena sredstva,
sredstva nije koristio namjenski,
iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

4. KAKO SE PRIJAVITI?
U ovom odjeljku donosimo informacije o sadržaju obveznih obrazaca, o tome gdje i na
koji način poslati prijavu, kao i informacije o rokovima za prijavu te kontaktima za upite u
slučaju da imate dodatna pitanja vezana za provedbu Natječaja.
Sve zainteresirane udruge moraju svoj projekt prijaviti na propisanim obrascima
A, B i C.
Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu projekata je:
Podnositelj uz popunjeni:
Obrazac A – Podaci o udruzi,
Obrazac B – Osnovni podaci o projektu
Obrazac C – Financijski plan
Obrazac D – Izjava o partnerstvu (ako postoji)
Prilog I - Izjava podnositelja o točnosti podataka u obvezi je dostaviti:
a) dokaz o registraciji udruge – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, odnosno
izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe kada su
prihvatljivi prijavitelji (ili njegova preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana
raspisivanja natječaja iz kojeg je vidljivo da udruga, odnosno druga pravna osoba

b)
–

–

c)
d)

e)

djeluje najmanje onoliko godina od dana registracije do dana raspisivanja koliko je to
propisano uvjetima natječaja
financijski izvještaj udruge i to:
za obveznike dvojnog knjigovodstva: preslika godišnjeg Izvještaja o prihodima i
rashodima, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje za prethodnu kalendarsku
godinu;
za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog
knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog
zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za
prethodnu kalendarsku godinu
preslika ovjerenog statuta udruge nositeljice programa ili projekta
dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne
(regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje
iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o
sufinanciranju)
uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak
protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu
programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja
programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o
financiranju programa ili projekta
4.1 Sadržaj prijavnih obrasca

Prijavni obrasci dio su obvezne dokumentacije. Sadrže podatke o prijavitelju, prijedlog
financijskog plana podnositelja za 2018. godinu, osnovne podatke o projektu i izjavu o
točnosti podataka.
Prijavni obrasci koji ne sadrži sve tražene podatke neće biti uzet u razmatranje.
Ukoliko prijavni obrasci sadrži gore navedene nedostatke, prijava će se smatrati
nevažećom.
4.2 Gdje poslati prijavu?
Natječajna dokumentacija se predaje u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani
mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili
dostavom u prostorije Općine Podturen, obavezno uz naznaku:
„Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga u 2018. godini“
na adresu
OPĆINA PODTUREN
IVANA GRŠČIĆA 5
40317 PODTUREN
Nepravodobne, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz
ovog Javnog poziva neće se razmatrati.
Obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem računala na internet stranici Općine Podturen
www.opcina-podturen.hr.

4.3 Rok za slanje prijave
Rok za prijavu na Javni poziv je 14.05.2018. godine, do 15 sati . Prijava se dostavlja
poštom preporučeno ili osobno u prostorije Općine Podturen.
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.
4.4 Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?
Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti na broj telefona 040 847 260 ili
elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: opcina@podturen.tcloud.hr
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne
može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova
navedenih u prijavi.
5. OBAVIJEST O DONESENOJ ODLUCI O DODJELI FINANCIJSKIH
SREDSTAVA
Odluku o rezultatu Javnog poziva na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje
prijavljenih projekata, donosi Općinski načelnik Općine Podturen. Odluka će biti objavljena
na internet stranici Općine Podturen www.opcina-podturen.hr

