Javni natječaj za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na
području Općine Jakovlje u 2019. godini.
25.1.2019.

Općina Jakovlje objavljuje Javni natječaj za financiranje programa, projekata i
manifestacija udruga na području Općine Jakovlje u 2019. godini. Rok za dostavu
prijedloga programa, projekata i manifestacija je 26. veljače 2019. godine.
Na temelju članaka 15. i 21. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Jakovlje
(„Službeni glasnik Općine Jakovlje“ br. 9/16), sukladno Godišnjem planu raspisivanja
javnih natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama iz sredstava proračuna Općine
Jakovlje za 2019. godinu (KLASA:007-01/19-01/01, URBROJ:238/11-03/1-19-1 od 17.
siječnja 2019. godine) i članku 47. Statuta Općine Jakovlje ("Službeni glasnik Općine
Jakovlje", broj 1/18) općinska načelnica Općine Jakovlje dana 25. siječnja 2019. godine
objavljuje

Javni natječaj za financiranje projekata od interesa za Općinu Jakovlje
koje provode organizacije civilnog društva
za 2019. godinu
(1) Općina Jakovlje poziva sve organizacije civilnog društva koje imaju sjedište na
području Općine Jakovlje da se prijave na Javni natječaj za financiranje projekata od
interesa za Općinu Jakovlje koje provode organizacije civilnog društva za 2019. godinu (u
nastavku teksta: Javni natječaj).
(2) Organizacije civilnog društva (u nastavku teksta: OCD) sukladno ovom Javnom natječaju
mogu prijaviti projekte/programe/manifestacije (u nastavku teksta: projekti) za sljedeća
prioritetna područja:
01. Kultura i kulturne manifestacije,
02. Sport,
03. Socijalna i humanitarna djelatnost, vjerske zajednice, zaštita okoliša, čuvanje tekovina
Domovinskog rata, te druga područja od interesa za opće dobro.
(3) OCD-a mogu prijaviti aktivnosti koje se odnose na sljedeće mjere/kategorije za:
a) podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te odvijanje kontinuiranih
programa udruga,
b) provedbu projekta,
c) manifestacije.

(4) Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 430.000,00 kuna, odnosno prema
područjima:
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3.

(5) OCD-a mogu prijaviti projekte/programe/manifestacije koji:
- doprinose razvoju kapaciteta OCD-a i razvoju civilnog društva na području Općine
Jakovlje,
- potiču razvoj svih oblika kreativnosti i stvaralaštva na području Općine Jakovlje,
- osiguravaju dodatne sadržaje za korisnike s područja Općine Jakovlje,
- promiču i njeguju zaštitu običaja, tradicije i baštine na području Općine Jakovlje,
- promoviraju Općinu Jakovlje na regionalnoj, nacionalnoj, europskoj ili svjetskoj razini,
- podižu nivo zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- potiču sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, a posebice provođenje sportskih
aktivnosti djece, mladeži i studenata te sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i
osoba s posebnim potrebama na području Općine Jakovlje,
- potiču održavanja manifestacija u kulturi i afirmaciju kulturnih vrijednosti Općine
Jakovlje,
- su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba treće životne dobi na području
Općine Jakovlje,

- su usmjereni na poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području
Općine Jakovlje,
- su usmjereni na poboljšanje zaštite i očuvanja zdravlja na području Općine Jakovlje,
- su usmjereni na promicanje vrijednosti Domovinskog rata.
(6) Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa/manifestacija je 26. veljače 2019.
godine. Razmatrat će se samo projekti/programi/manifestacije koji su dostavljeni u
zadanom roku te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.
(7) OCD-a može prijaviti i ugovoriti najviše dva projekta odnosno dvije manifestacije i
može biti partner na najviše jednom projektu/manifestaciji unutar prioritetnih područja
Javnog poziva osim OCD-a koja je upisana u Registar sportskih udruga. OCD-a koja je
upisana u Registar sportskih udruga može prijaviti i ugovoriti samo jedan program koji se
odnosi na podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge te odvijanje
kontinuiranog programa udruge.
(8) Razdoblje provedbe projekata/programa/manifestacija i prihvatljivosti izdataka je od
1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
(9) Prijavu projekta/programa/manifestacija na Natječaj može podnijeti OCD-a, koja je:
- upisana u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar, Registar sportskih udruga
i u Registar neprofitnih organizacija, čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti i koja se
svojim statutom opredijelila za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet
financiranja i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i
zakonom,
- ispunila sve ugovorne obveze prema Općini Jakovlje te svim drugim davateljima
financijskih sredstava iz javnih izvora,
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine,
- dostavila dokaze da se protiv nje, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja
projekta ne vodi kazneni postupak te da nisu pravomoćno osuđeni za prekršaje ili kaznena
djela definirana Uredbom;
- koje općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te
način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
- koje imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu
za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
- koje imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu
programa/manifestacije ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno
pružanje socijalnih usluga;
- koje imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Općini i
drugim institucijama.
(10) Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, popunjavaju se putem
računala te šalju ovjerene i potpisane u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima.
(11) Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije zajedno s Uputama za
prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr).
(12) Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku (potpisani i ovjereni izvornik) šalje
se poštom, kurirom ili osobno (predaje se u Općinu) na adresu: Jakovlje, Ulica Adele
Sixta 2, 10297 Jakovlje, uz napomenu: Javni natječaj za financiranje projekata OCD-a
za 2019. godinu – ne otvarati.
(13) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo
elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: opcina-jakovlje@zg.tcom.hr ili mirela.jaksevac@jakovlje.hr
(14) Detaljne upute o uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe ovog Javnog
poziva (postupanju s dokumentacijom, dostavi dokumentacije, postupku pregleda

dostavljenih prijava, procjeni prijava, donošenju odluke o dodjeli financijskih sredstava,
podnošenju prigovora, ugovaranju, i sl.) kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja
nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio Javnog natječaja dostupni na
mrežnim stranicama Općine Jakovlje (www.jakovlje.hr) .
(15) U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Jakovlje ne
može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili
troškova navedenih u prijavi.
KLASA: KLASA:007-01/19-01/01
URBROJ: URBROJ:238/11-03/1-19-2
Jakovlje, 25. siječnja 2019.
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