REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KUMROVEC
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 022-05/19-01/07
Urbroj: 2135-05/19-03/01
Kumrovec, 31.01.2019.

Na temelju članka 12. Pravilnika o sufinanciranju programa i projekata koje provode
udruge na području Općine Kumrovec KLASA:022-05/16-01/25, Urbroj:2135-05/16-03/02,
od 29. 04. 2016. te članka 47. Statuta Općine Kumrovec (Službeni glasnik KZŽ br. 12/18)
načelnik Općine Kumrovec raspisuje
Javni natječaj
za financiranje programa-projekata koje provode udruge na području Općine
Kumrovec za 2019. godinu
1. Ovim putem pozivaju se udruge sa sjedištem u Općini Kumrovec, kao i udruge koje svoje
programe realiziraju na području Općine Kumrovec, da prijave svoje programe-projekte za
opće dobro i razvoj Općine Kumrovec koje namjeravaju realizirati u 2019. godini, a za
slijedeća područja:
1) javne potrebe u sportu
2) javne potrebe u kulturi
3) druge javne potrebe koje ostvaruju udruge i organizacije civilnog društva u ostalim
područjima
2. Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja iznosi 25.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom
programu ili projektu je 500,00 kuna, a najveći 5.000,00 kuna. Očekivani broj udruga s
kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta u okviru ovog natječaja je 10 udruga.
3. Rok za podnošenje prijedloga projekata ili programa je 30 dana, a završava 02.03.2019.
Povjerenstvo za pripremu i provedbu natječaja pristupit će postupku ocjene ispunjavanja
propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.
4. Javni natječaj se raspisuje za planirano trajanje programa ili projekata unutar 2019. godine
(od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine)
Prijavu programa ili projekta na Javni natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u
Registar udruga, koja je programski usmjerena na rad u području iz natječaja, 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
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neprofitnih organizacija i koja je ispunila obveze prema Općini (podnošenje izvještaja), te
svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora. 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.
5. Prijedlozi programa ili projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su
zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnoj stranici Općine www.kumrovec.hr
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici)
na sljedeću adresu: OPĆINA KUMROVEC, Ul. Josipa Broza 12, 49295 Kumrovec
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici u jednom primjerku.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti:
1) naziv i adresu prijavitelja
2) naznaku: - „Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga u sportu - ne
otvarati". ili – „Javni natječaj za financiranje programa-projekata udruga u kulturi - ne
otvarati". ili – „Javni natječaj za financiranje programa - projekata udruga u ostalim
područjima-ne otvarati"
5. Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava,
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom opisani su u Uputama za prijavitelje i u
Pravilniku o sufinanciranju programa i projekata koje provode udruge na području Općine
Kumrovec. Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
6. Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem
upita na adresu elektronske pošte: opcina@kumrovec.hr
Načelnik Općine Kumrovec
Robert Šplajt

Dostaviti:
1. Službena Internet stranica – www.kumrovec.hr
2. Pismohrana - ovdje
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