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Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Riva 8, 52100 Pula, Istra, Hrvatska
tel:+385(52)212938
e-mail: zaklada@civilnodrustvo-istra.hr
www.civilnodrustvo-istra.hr

Temeljem čl. 11. Statuta Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva (u daljnjem
tekstu: Zaklada), Pravilnika o mjerilima i načinu dodjele financijskih potpora od dana 25.02.2016.
godine (KLASA:021-01/16-01/1, URBROJ:2138417/1-16-14), Kalendara objave natječaja Zaklade za
2021. godinu i Odluke o raspisivanju Natječaja za male projekte u zajednici „Mali projekti za bolje
sutra (KLASA: 021-01/21-01/2, URBROJ: 2138417/1-21-03 od dana 16.4.2021.g.), Zaklada raspisuje:

NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U ZAJEDNICI
“Mali projekti za bolje sutra”
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva poziva udruge, ustanove i mjesne odbore
koji imaju sjedište registrirano u gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina za 2021.
godinu (Buzet, Buje, Funtana, Labin, Ližnjan, Marčana, Medulin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj,
Svetvinčenat, Vodnjan, Vrsar, Lanišće) te provode aktivnosti usmjerene na razvoj lokalne zajednice da
se prijave na Natječaj za financiranje malih projekata u zajednici ''Mali projekti za bolje sutra'' (u
daljnjem tekstu: Natječaj).
1. Mali projekt podrazumijeva skupinu aktivnosti pokrenutu od strane skupine građana u lokalnoj
zajednici koji djeluju kroz udruge, ustanove ili mjesne odbore za dobrobit šire lokalne zajednice.
Cilj malog projekta je doprinijeti rješavanju konkretnih problema u lokalnoj zajednici. Mali projekt
se može provoditi u jednom od slijedećih prioritetnih područja:
1. Razvoj lokalne zajednice
2. Očuvanje, valorizacija i promocija istarskog identiteta, tradicije, kulture i običaja
Svi prijavljeni projekti moraju se provoditi na području grada/općine članu „Fonda gradova i
općina“ te smiju trajati maksimalno 6 mjeseci u razdoblju od 01.08.2021. – 01.03.2022.
godine.
2. Ukupni fond iz kojeg se raspisuje Natječaj iznosi 250.000,00 kuna. Najmanji iznos kojeg prijavitelj
može zatražiti iznosi 5.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti po jednoj prijavi iznosi
25.000,00 kuna. Sufinanciranje od strane Zaklade može biti do 100% vrijednosti prijavljenog
projekta. Maksimalan broj potpora koji će se dodijeliti organizacijama koje imaju sjedište u istoj
jedinici lokalne samoupravi je 3.
3. Rok za podnošenje projektnih prijava je 26.05.2021. godine.
4. Prijavitelj smije podnijeti smo jednu prijavu na ovaj Natječaj no istovremeno može biti partner ili
suradnik u drugoj prijavi na ovaj Natječaj.
5. Na natječaj se mogu prijaviti udruge, ustanove i mjesni odbori koji imaju sjedište registrirano u
gradovima i općinama članovima Fonda gradova i općina - Buzet, Buje, Funtana, Labin, Ližnjan,
Marčana, Medulin, Novigrad, Pazin, Poreč, Rovinj, Svetvinčenat, Vodnjan, Vrsar, Lanišće.

6. Uvjeti koje prijavitelji moraju zadovoljiti da bi mogli podnijeti prijavu na ovaj natječaj navedeni su
u nastavku.
Udruge i ustanove moraju ispunjavati slijedeće uvjete kako bi mogle podnijeti prijavu na ovaj
natječaj:
a) da su upisane u odgovarajući Registar (Registar udruga ili Sudski registar) što će se provjeriti
uvidom u isti
b) Uredno ispunjavaju svoje obveze temeljem Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) navedeno znači da su udruge uskladile svoje statute sukladno Zakonu o udrugama ili
podnijele zahtjev za usklađenjem nadležnom tijelu državne uprave
c) Uredno ispunjavaju svoje obveze temeljem Zakona o financijskom poslovanju i
računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14) – navedeno znači da organizacija uredno
podnosi financijska izvješća što se potvrđuje uvidom u Registar neprofitnih organizacija. U
smislu ovog natječaja provjeravat će se jesu li podnesena završna financijska izvješća PR-RASNPF i BIL-NPF za 2020. godinu za obveznike dvojnog knjigovodstva odnosno Godišnje izvješće
o primicima i izdacima za 2020. godinu za obveznike jednostavnog knjigovodstva
d) da su osobe ovlaštene za zastupanje organizacije (te potpisivanje dokumenata) u mandatu
što će se provjeriti uvidom u odgovarajući registar
e) da ispunjavaju sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
prema Zakladi
f) da uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i
plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne
samouprave
g) da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije te protiv voditelja/ice projekta ne
vodi kazneni postupak što se dokazuje dostavom Uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne
osobe i voditelja projekta. Uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci od dana raspisivanja
natječaja te se dostavljaju nakon što su predloženi od strane programskog odbora za
financiranje.
h) da su na prikladan način javno objavili programsko i financijsko izvješće o radu za 2020.
godinu (na mrežnim stranicama organizacije ili na drugi odgovarajući način)
i) da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta.
Mjesni odbori moraju ispunjavati slijedeće uvjete kako bi mogli podnijeti prijavu na ovaj natječaj:
a) Postojanje mjesnog odbora mora biti definirano u Statutu Grada/Općine odnosno Statutarnoj
odluci
b) Tijela Mjesnog odbora: Vijeće i Predsjednik vijeća moraju biti u mandatu što će se utvrditi
uvidom u odluku o osnivanju vijeća mjesnog odbora i zapisnik vijeća mjesnog odbora sa
sjednice na kojoj je imenovan predsjednik/ca vijeća
c) Da ispunjavaju sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju
prema Zakladi
d) Da se protiv predsjednika/ce vijeća mjesnog odbora ne vodi kazneni postupak što se dokazuje
dostavom Uvjerenja o nekažnjavanju predsjednika/ce vijeća mjesnog odbora i voditelja
projekta. Uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja te se
dostavljaju nakon što su predloženi od strane programskog odbora za financiranje.
e) Da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu projekta.

7. Prijavu na natječaj ne mogu podnijeti:
 organizacije koje nisu ispunile ugovorne obveze prema Zakladi
 organizacije čiji je jedan od osnivača politička stranka
 organizacije koje su u stečaju
8. Prijava se podnosi na propisanim obrascima koji su zajedno s ostalom natječajnom
dokumentacijom dostupni na web stranici Zaklade www.civilnodrustvo-istra.hr u dijelu „Otvoreni
natječaji - Mali projekti za bolje sutra - 26.04.2021. godine“.
9. Cjelokupna natječajna procedura do dostave dodatne dokumentacije prije ugovaranja odvijat će
se putem e-pošte. Sva korespondencija vršit će se na adresu e-pošte koju prijavitelji navedu u
pitanju I.9. Opisnog obrasca prijave.
10. Obvezne obrasce prijave navedene u točci 2. “Kako se prijaviti“ potrebno je poslati putem epošte na adresu natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom „Prijava na natječaj za male
projekte“. Prijavitelj će putem e-pošte dobiti Potvrdu o zaprimljenoj prijavi od strane Zaklade
najkasnije do kraja idućeg radnog dana. Ukoliko prijavitelj ne dobije Potvrdu u navedenom roku
dužan je kontaktirati Zakladu na telefon: 052/212-938.
11. Postupak provjere ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja, procjene prijava, donošenja Odluke
o dodjeli financijskih sredstava, podnošenja prigovora, ugovaranja, postupanja s
dokumentacijom, postupak praćenja provedbe projekta kao i indikativni kalendar provedbe
Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavu na Natječaj.
12. Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita
na adresu e-pošte: natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr i to najkasnije do 19.05.2021. godine.
Odgovori na pitanja poslat će se u najkraćem mogućem roku izravno na adrese onih koji su
pitanja postavili.
KLASA: 900-01/21-01/4
URBROJ: 2138417/1-21-01
Pula, 26.04.2021. godine

