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Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga (koje doprinose razvoju
kapaciteta udruga za javne potrebe Općine Žminj) iz Proračuna Općine Žminj
za 2018. godinu
(1) Općina Žminj poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području
javnih potreba iz područja kulture, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi,
zdravstva, sporta i rekreacije i ostalih društvenih potreba, da dostave svoje
programe/projeke koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje javnih
potreba u zajednici.
(2) Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna
područja:
1. javne potrebe u kulturi
2. javne potrebe u sportu i rekreaciji
3. javne potrebe u socijalnoj skrbi
4. javne potrebe u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja i zaštiti okoliša
5. javne potrebe u oblasti civilnog društva
(3) Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga za pružanje
javnih potreba u Općini Žminj za djelatnosti i poslove, programe, projekte, akcije,
manifestacije, publikacije koje je Općina Žminj utvrdila kao svoje javne potrebe, kao i
one koje su utvrđene posebnim zakonom:





aktivnosti usmjerene na poticanje razvoja sporta i rekreacije,
aktivnosti usmjerene na očuvanje kulturne tradicije,
aktivnosti usmjerene na promociju Žminja,
ativnosti usmjerene na pomoć starijim i nemoćnim osobama kroz humanitarne
ili slične udruge,
 aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja i okoliša,
 aktivnosti usmjerene jačanju i poticanju poljoprivredne proizvodnje,
 aktivnosti usmjerene poticanju lokalnih vlasti, javnih institucija i poslovnog
sektora za suradnju s civilnim društvom u planiranju i pružanju javnih usluga u
zajednici.
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(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana
raspisivanja Javnog poziva, a završava 04. veljače, 2018 godine.
(5) Prijavu projekta/programa na Javni poziv mogu podnijeti udruge, odgojno
obrazovne ustanove i pravne osobe koje djeluju na području Općine Žminj, fizičke
osobe koje žive i rade na području Općine Žminj, te ostale udruge, pravne i fizičke
osobe koje djeluju izvan područja Općine Žminj. Udruga mora biti upisana u Registar
udruga, koja je programski usmjerena na rad u navedenim područjma što je razvidno
iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih
organizacija i 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.
(6) Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne
osobe u udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da Udruga ima
podmirene sve doprinose i plaćen porez (potvrda o nepostojanju poreznog duga.
(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave
na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za
financiranje projekata/programa koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje
javnih usluga u zajednici.
(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima,
koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine
Žminj (www.zminj.hr/natječaji).
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, ili osobno (predaja u
pisarnici Općine Žminj) na sljedeću adresu:
Općina Žminj, Pazinska 2/G, 52341 Žminj
sa naznakom „Ne otvarati - Prijava na Javni poziv za uvrštenje u Proračun
2018.“
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 Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na
Javni poziv za financiranje projekata koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za
pružanje javnih usluga u zajednici.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim
putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina@zminj.hr

