REPUBLIKA HRVATSKA
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OPĆINA GENERALSKI STOL
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URBROJ: 2133/09-02-19-01
Generalski Stol, 12.04.2019. godine
Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 7.
Pravilnika o financiranju registriranih udruga građana iz Proračuna Općine Generalski Stol i
članka 47. Statuta Općine Generalski Stol (Glasnik broj 01/13 i 01/18) općinski načelnik
raspisuje
Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od interesa za
Općinu Generalski Stol u 2019. godini
I.

PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa/projekata udruga koje su od
interesa za Općinu Generalski Stol i koje će se financirati iz Proračuna Općine u 2019. godini.
II. CILJ NATJEČAJA
Cilj ovog Natječaja je podržati programe/projekte udruga s područja Općine koje svojim radom
doprinose razvoju lokalne zajednice, općem dobru i time podići razinu održivosti udruga.
Cilj je također i pomoć udrugama registriranim izvan područja Općine ako se aktivnosti iz
njihovih programa/projekata odnose na lokalno stanovništvo.
III. VISINA FINANCIJSKE POTPORE I PODRUČJA DJELOVANJA UDRUGA
Sredstva za financijske potpore osigurana su Proračunom Općine za 2019.godinu a dodjeljivat će
se u rasponu od 1.000,00 do 15.000,00 kn po podnositelju.
Financijske potpore se dodjeljuju za provedbu programa/projekata na području:
•

Kulture – kroz provedbu Programa javnih potreba u kulturi a naročito za poticanje i
promicanje kulturnog stvaralaštva, organizaciju manifestacija u kulturi (koncerti,
priredbe, izložbe, tribine i sl.), zaštitu kulturne baštine i tradicijskih običaja

•

Sporta i rekreacije - kroz provedbu Programa javnih potreba u sportu a naročito za
poticanje i promicanje sporta u funkciji unapređenja i očuvanja zdravlja ljudi, provođenje
sportskih aktivnosti djece i mladeži, organizaciju sportskih takmičenja

•

Ruralnog razvoja, zaštite okoliša i biološke raznolikosti, zaštite zdravlja, zaštite ranjivih
skupina (djeca, osobe treće životne dobi, invalidne osobe), zaštita ljudskih prava te
promicanje vrijednosti Domovinskog rata.

IV. OBVEZNA DOKUMENTACIJA
1. Izvadak iz Registra udruga (prilaže se elektronski izvadak iz Registra udruga – nalazi se na
web stranici Ministarstva uprave)

2. Preslika obrasca PR-RAS NPF za prethodnu godinu
3. Preslika zapisnika sa posljednje sjednice Skupštine udruge
4. Potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi - original ne stariji od 30
dana od dana podnošenja prijave
5. Uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju odgovorne osobe za zastupanje udruge ili
elektronski izvadak iz sustava e-građani
6. Obrazac opisa programa/projekta
7. Obrazac proračuna programa/projekta
8. Obrasci za izvještavanje o realizaciji programa/projekta – opisni i financijski - dostavljaju se
nakon realizacije programa/projekta.
V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava na ovaj Natječaj je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave na
službenoj internetskoj stranici Općine odnosno najkasnije do 15. svibnja 2019. godine.
Prijavnu dokumentaciju prijavitelji dostavljaju u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom,
dostavnom službom ili osobnom dostavom u pisarnicu Općine na adresu:
Općina Generalski Stol
Povjerenstvo za ocjenu programa/projekata
Generalski Stol 32
47 262 Generalski Stol
uz napomenu:
“Ne otvarati – programi/projekti udruga u 2019. godini”
Prijavitelji imaju pravo na ovaj Natječaj prijaviti samo 1 (jedan) program/projekt.
VI. NAČIN PRIJAVE
Udruge svoje projekte/programe moraju prijaviti na propisanim obrascima koji zajedno s
ostalom obveznom natječajnom dokumentacijom čine cjelovitu prijavnu dokumetnaciju.
Natječajna dokumentacija, odnosno obrasci za prijavu dostupni su isključivo u elektroničkom
obliku i mogu se preuzeti sa službene internetske stranice Općine: www.generalski-stol.hr
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, ocjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, podnošenje prigovora, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava i
sklapanje ugovora provodit će se sukladno odredbama Pravilnika o financiranju registriranih
udruga građana iz proračuna Općine Generalski Stol.
Razmatrati će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Natječaja.
Pitanja u vezi Natječaja mogu se postaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine, na broj
telefona 861-040 ili putem e-mail adrese: opcina.generalski.stol1@ka.t-com.hr
Općinski načelnik:
Alen Halar, dipl.ing.

