Temeljem čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Općinski
načelnik dana 28.01.2019.godine objavljuje
Javni natječaj
za financiranje programa/projekata udruga iz Proračuna Općine Velika za 2019.
godinu
I.
Općina Velika poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim
u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima,
manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog
natječaja.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Velika
za financiranje programa/projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Velika u 2019. godini, odnosno iznos koji će se
temeljem ovog natječaja moći dodijeliti udrugama za provedbu programa je 347.000,00 kn.
II.
Udruge sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe/projekte, manifestacije i aktivnosti za
slijedeća prioritetna područja:
01. Prioritetno područje: KULTURA
- programi udruga građana u kulturi od interesa za Općinu Velika
- programi zadovoljavanja kulturnih potreba djece i mladih
- program kulture nacionalnih manjina
- program glazbenih, filmskih, književnih i scenskih umjetnosti
- programi kulturnih manifestacija
02. Prioritetno područje: SPORT
- programi sportskih natjecanja, priredbi i manifestacija
- programi rada s mladima
03 Prioritetno područje:SOCIJALNA SKRB
- programi brige za osobe starije životne dobi
- programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata
- programi udruga osoba s invaliditetom
- ostali programi socijalne skrbi od interesa za Općinu Velika
04. Prioritetno područje: PROGRAMI OSTALIH UDRUGA GRAĐANA
- programi koji pridonose ljudskim i manjinskim pravima
- programi ostalih udruga i društava građana
III.
Prijavu programa/projekta na Natječaj može podnijeti udruga koja je upisana u Registar
udruga u RH, koja je programski usmjerena na rad u prioritetnom području 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 Općini
Velika te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da udruga ima podmirene sve
doprinose i plaćen porez, potvrdu o nekažnjavanju odgovorne osobe, te izjavu o
nepostojanju dvostrukog financiranja programa/projekta.
IV.
S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva iz Proračuna Općine Velika za
2019 godinu, Općina Velika će sklopiti Ugovor o financiranju programa/projekta.
V.
Upute o postupku provođenja Natječaja detaljno su sadržane u Uputama za prijavitelje i
mogu se pronaći zajedno sa obrascima za prijavu i ostalom natječajnom dokumentacijom na
web stranici Općine Velika .

VI.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te u cijelosti
zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
VII.
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku u 1 primjerku.
Propisani obrasci su zajedno s Uputama za prijavitelje dostupni na web stranicama Općine
Velika (www.opcina-velika.hr).
Natječajnu dokumentaciju treba dostaviti na sljedeću adresu:
Općina Velika
Zvonimirova 1A
34330 Velika
„Javni natječaj za financiranje programa udruga– ne otvaraj“
do 28. veljače 2019.
VIII.
Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti na:
e-mail: opcina-velika@po.t-com.hr
tel: 034-233-033
fax: 034-313-033.
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