Javni poziv za dostavu prijava za financijske potpore
projektima u društvenim djelatnostima za 2016.
Klasa: 402-01/15-01/45
Ur.br.: 2156/02-01-15-1
Lovran, 20.srpnja 2015.godine

JAVNI POZIV
za dostavu prijava za financijske potpore projektima u
društvenim djelatnostima za 2016.godinu
(1) Davatelj financijskih sredstava poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u
području razvoja društvenih djelatnosti da se prijave na financijsku podršku projektima koji
doprinose razvoju kapaciteta udruga u društvenim djelatnostima za 2016.godinu.
(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

predškolski odgoj i obrazovanje,
osnovnoškolsko obrazovanje,
srednjoškolsko i ostalo obrazovanje,
kultura,
tehnička kultura,
socijalna skrb i zdravstvena zaštita.

(3) Udruge mogu prijaviti projekt koji doprinosi razvoju kapaciteta udruga koje su
programski usmjerene na rad u području razvoja društvenih djelatnosti u zajednici pri čemu će
prednost imati projekti koji se temelje na sljedećim kriterijima i prioritetima:











usklađenost s programskim načelima općinskih projekata (Općina Lovran -prijatelj
djece) odnosno usklađenost s mjerama na području odgoja i obrazovanja, kulture,
socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili
programa,
usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Lovran i njihova
uključenost u razvoj i praćenje,
novi projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje
volontera (naročito s područja Općine Lovran),
suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Lovran,
osigurani resursi za provedbu projekta,
uspješnost u dosadašnjoj provedbi projekata iz područja društvenih djelatnosti
financiranih od Općine Lovran (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska
popraćenost, itd.),
financiranje iz drugih izvora (PGŽ, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova,
privatnih donatora i slično),
usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu ili
općinskih ustanova.

Za edukativne projekte koji se odnose na djecu predškolske i školske dobi, od dva koji imaju
isti sadržaj i ciljeve te obuhvaćaju iste korisnike, prednost ima ona koji ima verificirani
program ili neku od licenci (Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili neke druge
institucije).
(4) Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 60 dana, a završava 20.rujna. 2015.
godine.
(5) Na natječaj se mogu prijaviti sve pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište odnosno
prebivalište na području Općine Lovran, registrirane za obavljanje djelatnosti u navedenim
društvenim djelatnostima uz uvjet da najmanje 1 godinu djeluju na području Općine Lovran.
(6) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, dostupni na
mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava (adresa mrežnih stranica).
OPĆINA LOVRAN,
M.TITA 41, 51415 LOVRAN, s naznakom za
„PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2016. godinu“
Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno
(predaja u urudžbenom uredu) na sljedeću adresu:
OPĆINA LOVRAN,
M.TITA 41, 51415 LOVRAN
(7) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj/Javni poziv mogu se postaviti isključivo
elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: www.opcinalovran.hr.
(8) Prijava na javni poziv sadrži sljedeću dokumentaciju:
8.1. obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni, ovjereni i potpisani i to:
Obrazac 1.
Obrazac 2.
Obrazac 3.

PODACI O UDRUZI
PODACI O PROJEKTU
PRORAČUN PROJEKTA

8.2. preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike Hrvatske,
8.3. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog
tijela,
8.4. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne
sastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog
izvješća) organizacije civilnog društva za 2014.godinu,
8.5. potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da ponuđač nema nepodmirenih
obveza na ime javnih davanja (samo za tvrtke),
8.6. presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.)
ukoliko se radi o programima/projektima namijenjenim djeci predškolske i
osnovnoškolske dobi.

Ujedno se može priložiti:
a. pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim
OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
b. pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.
c. evaluacijske listiće,...
Neće se razmatrati ponude koje pristignu izvan roka određenog javnim pozivom, nepotpune
ponude, ponude podnositelja prijave koji ima nepodmirene obveze prema Općini Lovran te
podnositelja koji nisu dostavili cjelovito izvješće o projektu za prethodnu godinu.
Korisnici i broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim
sredstvima.
Obavezni obrasci prijave dostupni su na web stranici Općine Lovran: www.opcinalovran.hr
Obrasci se ispunjavaju isključivo pomoću računala.
Dodatne informacije možete
velinka.susanj@opcinalovran.hr
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