Natječaj za financiranje
projekata udruga iz
Proračuna Grada Karlovca za
2019. godinu
Viši stručna suradnica udruge, sport
i tehničku kulturu
Nikolina Pahanić Lugar

Sadržaj informativne radionice

• Pročelnica UO za društvene djelatnosti Draženka Sila-Ljubenko,
prof.
• Uvod
• O Natječaju
• Način prijave i dokumentacija
• Ugovaranje i izvještavanje
• Pitanja i odgovori/rasprava
• Davorka Radović (mladi), Gabrijela Crnjac (grad prijatelj djece), Ana
Župančić Žunac (ured gradonačelnika)

Uvod

 Podloga za natječaj je Pravilnik o financiranju programa,
projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog
društva (GGK 2/2019)
 PODLOGA: potrebe zajednice-strateški dokumenti
 Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge (NN 26/15)

Ostali izvori sredstava za
udruge

Natječaj koji provodi Ured gradonačelnika:
• PP1 udruge proistekle iz Domovinskog rata -100.000 kuna
• PP2 projekti i aktivnosti od interesa za grad KA- 100.000 kuna
• Natječaji gradskih tvrtki:
•
•
•
•
•
•
•

Zelenilo -100.000 kuna
Inkasator -85.000 kuna
Mladost -80.000 kuna
Hostel Selce -70.000 kuna
VIK- 200.000 kuna
Gradska toplana -70.000 kuna
Čistoća-135.000 kuna

ukupno 740.000 kuna
rok 4.3.2019.
rok 8.3.2019.
rok 4.3.2019.
rok 6.3.2019.
rok 8.3.2019.
rok 7.3.2019.
rok 8.3.2019.

 Natječaj otvoren 30. siječnja-1. ožujka 2019. godine
 www.karlovac.hr
 udruge@karlovac.hr pitanja do 15.2.2019. godine
 Propisana natječajna dokumentacija i prilozi
 Otvaranje prijedloga i provjera formalnih uvjeta
 Ocjenjivanje prijedloga projekata i dodjela sredstavaPovjerenstvo (više povjerenstva prema programskim
područjima)
 Povjerenstvo za prigovore
Upute za prijavitelje !

Javni natječaj u 2019. godinipodručja ukupno 300.000 kn

• PP 1. Razvoj civilnog društva i podrška projektnim aktivnostima udruga
105.000,00 kn

• PP 2.Mladi
• PP 3.Razvoj poljoprivrede i zaštita od ambrozije

• PP 4. Grad prijatelj djece

60.000,00 kn

35.000,00 kn

100.000,00 kn

Cilj Natječaja

• Doprinijeti provedbi
aktivnosti projekata u
nekom od navedenih
područja
• Projekti na području
grada Karlovca
• Provode registrirane
udruge sa sjedištem
u Karlovcu-djeluju
najmanje 1 godinu

• NE redovni program
• NE projekt za koji već
koristi proračunska
sredstva
• Opće potrebe/šira
društvena zajednica
• Strateški dokumenti

Uvjeti

• odgovornost za
provedbu projekta
• Osigurani ljudski i
materijalni resursi za
provođenje
• Transparentno
financijsko
poslovanje

• Max 1 prijedlog
projekta u ovom
natječaju (ne 1 po
području)
• Min. i Max. iznos
projekta
• Na propisanim
obrascima
• Sa propisanim
prilozima
• Označena i zatvorena
omotnica:

Grad Karlovac
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac
Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2019.
Programsko područje br. ______

„Ne otvarati“

Natječajna dokumentacija
• PROČITATI

• ISPUNITI

• Tekst natječaja
• Upute za prijavitelje
• Obrazac provjere
formalnih uvjeta
• Obrazac provjere
kvalitete
• Odluka gradonačelnika o
raspisivanju
• Primjer Ugovora
• Pravilnik GGK 2/2019
• Obrazac izvještaja (opisni
i financijski)

•
•
•
•
•
•
•
•

Opis programa
Proračun programa
Izjava o financiranim projektima
Izjava o nepostojanju dvostrukog
financiranja
Izjava o partnerstvu
Izjava izvoditelja aktivnosti
Obrazac životopisa
Popis dokumentacije

Kod ispunjavanja natječajne
dokumentacije

• Odgovoriti svako pitanje/popuniti –ako nije primjenjivo, to
označiti ( npr. Upisati „ / ” ili napisati „nije primjenjivo” )
• Paziti kod potpisivanja i ovjeravanja-tko potpisuje koji
dokument
• Svaki potpisuje osoba ovlaštena za zastupanje i/ili voditelj
projekta osim-životopisa-potpisuje ga osoba čiji je životopis
-izjava izvoditelja aktivnosti-potpisuje izvoditelj
Što je s pečatom udruge?
Temeljem Izmjena i dopuna Zakona o udrugama ( NN 74/14 i NN
70/17)-pečat se upotrebljava ako je definiran Statutom udruge,
ako je obrisan iz Statuta, ne upotrebljava se !

PRILOŽITI kod prijave

• Sve što je objavljeno u Registru udruga i u RNO registru nije
potrebno prilagati prijavi-Grad će uvidom u registre utvrditi
sljedeće:
• Usklađenost Statuta sa Zakonom o udrugama
• Mandat osoba ovlaštenih za zastupanje
• Upisane djelatnosti udruga
• Uredno financijsko poslovanje-jesu li financijska izvješča
objavljena u RNO registru i to
• Za obveznike jednostavnog knjigovodstva G-PR-IZ NPF
• Za obveznike dvojnog knjigovodstva- BIL-NPF i PR-RAS-NPF

• Sve što nije vidljivo danom
isteka roka za prijavu-OBAVEZNO PRILOŽITI

?

DOSTAVITI prije potpisivanja
Ugovora
• Grad će ishoditi:

• potvrda Porezne uprave o
stanju javnog dugovanja za
prijavitelja i partnere iz koje je
vidljivo da organizacija nema
duga
• uvjerenje nadležnog suda, ne
starije od tri mjeseca, da se
ne vodi kazneni postupak
protiv osobe ovlaštene za
zastupanje i voditelja projekta

• potvrdu o nepostojanju duga prema Gradu,
institucijama i tvrtkama u gradskom
vlasništvu
• uvjerenje nadležnog ministarstva da osoba
ovlaštena za zastupanje i voditelj projekta
nisu pravomoćno osuđivani za neko od
kaznenih djela iz članka 48. Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge (NN 26/2015.)
• uvjerenje nadležnog ministarstva iz
kaznene evidencije za osobe koje u
provedbi aktivnosti izravno rade s djecom,
temeljem Izjave o suglasnosti za uvid u
kaznenu evidenciju

Slanje prijave

• 1.3.2019.
• Do 15,30 sati
urudžbeni zapisnik u
pisarnici
• Preporučenom
poštom

• Zatvorena omotnica
• U papirnatom obliku
• Elektronski medijsadržajno istovjetna
dokumentacija

prigovor

Odbijeni zbog
formalnih uvjeta
• 8 dana od donošenja
odluke obavijest
• 8 dana od primitka
obavijesti
Povjerenstvu za
prigovore
• 8 dana od primitka
prigovora-odluka

Nije odabran za
financiranje
-rang lista prema bodovima do
iznosa natječaja (Min 50 bodova)
• 8 dana od donošenja odluke o
financiranju obavještavamo one
koji nisu odabrani
• 8 dana od dostave odluke-zahtjev
Uvid u zbirnu ocjenu projekta i
podnošenje prigovora
• Prigovor: povreda natječajnog
postupka
• Odluka 8 dana od primitka
prigovora

Ugovaranje

• 30 dana od
donošenja odluke o
financiranju
• Pregovaramo oko
proračuna projekta
• Dodatna
dokumentacija-10
dana

• Pročitati UGOVOR:
• Vidljivost projekta
• Prenamjena sredstava
do 1.12.2019.

Projekti odabrani za
sufinanciranje • Izvještavanje• Ugovor o provedbi
• Javno potpisivanje
• Sredstva namjenska
• PROVEDBA-pozovite
nas na aktivnosti
• -GRAD KARLOVAC
kao donatorvidljivost

propisani obrasci
• -rok provedbe do
31.12.2019.
• -rok za podnošenje
izvješća do
31.01.2020. godine

Pitanja, odgovori, rasprava,
razmišljanja...

Sretno!

