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Natječaj za dodjelu financijskih potpora 
Projektima sportskih udruga na području Grada Pregrade za 2014.g.

I.
Sportske udruge sukladno ovom natječaju, mogu se natjecati za dodjelu  financijske
potpore projektima sportskih udruga  na području  Grada Pregrade.

II.
Financijska potpora dodjeljivat  će se  projektima sportskih  udruga koji zadovoljavaju
opće kriterije, a posebice se odnose se na:

1. Unapređenje kvalitete života i zdravlja,
2. Djecu i mlade,
3. Sprječavanje ovisnosti

III.
Uz opće kriterije, udruge koje prijavljuju  projekte trebaju  zadovoljavati i posebne
kriterije:

1. Upravljački kapacitet prijavitelja (ljudski resursi, financije, oprema),
2. Dosadašnje iskustvo u provođenju projekata,
3. Povezanost projekta sa  Gradskim  razvojnim strategijama,
4. Održivost projekta sukladno s razvojnim planom udruge,
5. Predviđeno financiranje projekta,

IV.
Za dodjelu dotacija iz  Gradskog proračuna mogu se natjecati samo sportske  udruge
 sa sjedištem na području Grada Pregrade upisane u registar udruga za čiju djelatnost,
temeljem  posebnih  propisa,  ne  postoji  obveza  osiguranja  sredstava  u  Gradskom
proračunu,   ali  za  koje  je  predviđena  posebna  stavka  u  proračunu  u  iznosu  od
10.000,00 kn.

V.
Financijsku potporu neće moći ostvariti:

1. Veći znanstveno-istraživački projekti,
2. Projekti vjerskih ciljeva i aktivnosti,



3. Aktivnosti  u  državnoj  nadležnosti  (osnovna  zdravstvena  i  socijalna
skrb, formalno obrazovanje i sl.),

4. Projekti koji se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju
ili adaptaciju objekata ili kupnju opreme,

5. Projekti prijavitelja koji su na bilo koji način povezani s političkim
stankama što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta,

6. Projekti  koji  se  odnose  na  jednokratne  manifestacije  poput
konferencija, okruglih stolova, seminara, proslava, izleta, hodočašća i
sl., iznimno ukoliko su dio aktivnosti unutar sadržajno većeg projekta.

VI.
Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog 
društva   izvršit  će procjenu  projekata te predložiti visinu financijske potpore. 
Potporu odobrava  Gradonačelnik, nakon čega se zaključuje ugovor između Grada 
Pregrade i udruge o financijskoj potpori  projektu udruge.
    

VII.
Minimalan  iznos  financijske  potpore  pojedinom  projektu  iznosi  1.000,00  kuna,  a
maksimalni iznos  iznosi 5.000,00 kuna.

Prijava na natječaj

VIII.
Prijave se šalju poštom  na adresu: Grad Pregrada,  Upravni odjel za opće poslove i
društvene djelatnost, J.K. Tuškana 2, Pregrada - prema propisanim obrascima ispod
teksta. 

IX.
Obvezna popratna dokumentacija za prijavu: 

1. Potpisan i ovjeren  obrazac za prijavu projekta i potpisan i ovjeren obrazac
proračuna projekta udruga - obrasce možete preuzeti ispod teksta, 
( 1 primjerak u orginalu i 4 preslike)

2. Dokaz o registraciji  udruge - preslika izvatka iz Registra udruga Republike
Hrvatske/Krapinsko-zagorske  županije  ne  stariji  od  3  mjeseca  od  dana
raspisivanja natječaja, ( 1 primjerak)

3. Za  obveznike  dvojnog  knjigovodstva-preslika  financijskog  izvješća  (Račun
prihoda  i  rashoda,  Bilanca  i  Bilješke)  za  2013.g.  s  pečatom o  zaprimanju
Državnog ureda za reviziju ili FINA-e, ( 1 primjerak)

4. Za  obveznike  jednostavnog  knjigovodstva  Odluku  o  ne  sastavljanju
financijskih izvješća usvojenu od upravljačkog tijela podnositelja prijave te
presliku Knjige primitaka i izdataka za 2013.g. ( 1 primjerak).

X.
Rok  za  prijavu  na  natječaj  je  10  dana  od  dana  objave  na  oglasnoj  ploči  i  web
stranicama Grada Pregrade, odnosno do   26.06.2014.g.

GRADONAČELNIK:
Marko Vešligaj, dipl.oec.
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