GRAD VRBOVSKO

Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba
u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog za 2017. godinu
(1) Grad Vrbovsko poziva:
a) fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost iz socijalne skrbi, zdravstva, školstva,
udruge mladih udruge koje se bave tradicijskim obrtima, udruge od posebnog značaja (u
daljnjem tekstu: udruge iz ostalih društvenih djelatnosti) da se prijave na financijsku
podršku programima/projektima koji doprinose razvoju ostalih društvenih područja
Grada Vrbovskog,
b) fizičke i pravne osobe (ustanove, udruge, organizacije i vjerske organizacije) koje su
programski usmjerene na rad u području kulture i religije da se prijave na financijsku
podršku programima/projektima koji doprinose razvoju kulture i religije na području
Grada Vrbovskog,
c) fizičke i pravne osobe (udruge, klubove, organizacije) koje su programski usmjerene na
rad u području sporta da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji
doprinose razvoju sporta na području Grada Vrbovskog.
(2) Mogu se prijaviti programi/projekti koji:
a) doprinose razvoju ostalih društvenih područja i naročito oni koji se bave:
•
•
•
•
•
•

Poboljšanjem uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz
razne aktivnosti (radionice, predavanja, tečajevi i ostale aktivnosti)
Prevencijom i borbom protiv raznih oblika ovisnosti
Programima osoba treće životne dobi
Programima udruga proizašlih iz Domovinskog rata, humanitarnih udruga
Brigom o osobama s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama
Programima zdravstvene, savjetodavne i psihološke pomoći djeci, bolesnicima
i njihovim obiteljima.

b) doprinose razvoju kulture i religije i to:
• koji potiču i unaprjeđuju kulturno-umjetnički amaterizam
• manifestacije kojima se potiče afirmacija kulturnog identiteta Grada
• koji potiču istraživanja, te promicanje vrijednosti kulturne, duhovne,
prirodne i povijesne baštine Grada Vrbovskog kroz izdavačku djelatnost
• koji su usmjereni njegovanju kulture nacionalnih manjina

•
•
•
•

programe u izložbenoj djelatnosti i likovnim umjetnostima,
program u glazbenoj i glazbeno-scenskoj djelatnosti
koji su usmjereni ka zaštiti i očuvanju kulturnih i vjerskih dobara
koji potiču njegovanje tradicijskih obrta i obrtništva

c) doprinose razvoju sporta i to:
• škole sportova za djecu i mladež
• sudjelovanje na natjecanjima i turnirima
(3) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 622.500,00 kuna i to:
Područje

Vrijednost po
području

Okv rni broj
planiranih ugovora

Obrazovanje mladih,
udruge mladih, djeca
Kultura
Sport
Socijalna skrb

58.500,00

3

Visina financijske
podrške
(od – do u kn)
2.500,00-40.000,00

194.000,00
330.000,00
40.000,00

18
16
10

1.000,00-30.000,00
1.000,00-60.000,00
250,00-5.000,00

(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, a završava 16. veljače
2017. godine.
(5) Svaki prijavitelj može prijaviti i ugovoriti više programa/projekata u okviru ovog
Natječaja na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Isti prijavitelj može biti partner na više
projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.
Prijavu projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar
udruga i djeluje najmanje jednu godinu u Republici Hrvatskoj zaključno s danom objave
Javnog natječaja, koja je programski usmjerena na rad u ostalim društvenim područjima, u
području kulture i religije te u području sporta što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u
statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija te vodi transparentno
financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je
ispunila ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava te svim drugim
davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, kao i ostali prijavitelji koji zadovoljavaju
uvijete Natječaja.
Prije potpisa ugovora prijavitelj će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne
osobe i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak, te da prijavitelj ima
podmirene sve doprinose i plaćen porez, kao i obveze prema Gradu Vrbovskom.
(6) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo
prijave na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za
predlaganje programa/projekata u društvenim djelatnostima Grada Vrbovskog.
(7) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su
zajedno s Uputama za prijavitelje , dostupni na web stranici Grada Vrbovskog,
www.vrbovsko.hr.
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno

(predaja u pisarnicu) na sljedeću adresu:

PROGRAM JAVNIH POTREBA U
DRUŠTVENIM DJELATNOSTIMA GRADA
VRBOVSKOG ZA 2017. GODINU –
NE OTVARATI
GRAD VRBOVSKO
ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 1
51326 VRBOVSKO
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava,
dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih
sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni
kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni
natječaj za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada
Vrbovskog za 2017. godinu.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u
cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim
putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: marina.tonkovic@vrbovsko.hr.
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