2. NATJEČAJ ZA MALE PROJEKTE U
ZAJEDNICI

„Mali projekti za bolje sutra”
Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja
civilnog društva

O Zakladi

• Osnovana 2006. godine od
strane Istarske županije
• Osnažujemo civilno društvo :
–
–
–
–

informiranjem
educiranjem
financiranjem
umrežavanjem

• Svojim djelovanjem želimo
stvarati aktivno civilno društvo
koje u suradnji s javnim i
poslovnim sektorom doprinosi
razvoju lokalnih zajednica

Osnovne • raspisuje se iz sredstava
osiguranih u Fondu gradova i
informacije
općina
o natječaju
• Članovi Fonda jesu gradovi i
općine: Buzet, Buje, Funtana,
Labin, Ližnjan, Marčana,
Medulin, Novigrad, Pazin,
Poreč, Rovinj, Svetvinčenat,
Vodnjan, Vrsar

Osnovne
informacije
o natječaju

DATUM OBJAVE

18.09.2019. godine

ROK ZA PRIJAVU

18.10.2019. godine

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

1. UDRUGE
2. USTANOVE
3. MJESNI ODBORI
Sa sjedištem u gradovima i
općinama članovima Fonda

PRIORITETNA PODRUČJA

1. Razvoj lokalne zajednice
2. Očuvanje, valorizacija i
promocija istarskog
identiteta, tradicije, kulture i
običaja

OBJAVA REZULTATA

PROSINAC 2019.

UKUPAN IZNOS SREDSTAVA

240.000,00 Kn

INTENZITET POTPORE

do 100% vrijednosti prijavljenog
projekta

MINIMALAN IZNOS

5.000,00 Kn

MAKSIMALAN IZNOS

20.000,00 Kn

BROJ POTPORA KOJE ĆE SE
ODOBRITI

najmanje 12, najviše 48

1. Razvoj
lokalne
zajednice

• projekti koji imaju za cilj razvoj lokalne zajednice
kroz osmišljavanje i pružanje društvenog sadržaja
u cilju povećanja kvalitete života u lokalnoj
zajednici
• BITNO:
– uključenje građana u provedbu projekta
– poticanje na volonterski rad
– rješavanje konkretnih problema koje su građani
određene lokalne zajednice istaknuli kao prioritetne

• PPRIMJER:
– radionice i edukacije za sve dobne skupine,
– okrugli stolovi, tribine,
– osmišljavanje novih društvenih programa za
građane,
– uređivanje zajedničkih prostora za aktivnosti
građana
– …

2. Očuvanje, • projekti koji imaju za cilj očuvanje, valorizaciju i
promociju istarskog identiteta, tradicije, kulture i
valorizacija i
običaja.
promocija
istarskog • PPRIMJER:
identiteta,
– radionice i edukacije za sve dobne skupine,
tradicije, kulture
– okrugli stolovi, tribine,
– Susreti
i običaja

– osmišljavanje novih društvenih programa za
građane i ostale slične aktivnosti
– i ostale aktivnosti…
– …..s tematikom očuvanja valorizacije,

promocije
istarskog
tradicije, kulture i običaja

identiteta,

VAŽNO ZA
OBA
PRIORITETNA
PODRUČJA

• moraju se provoditi u gradu/općini članu fonda
gradova i općina
• mogu trajati najdulje 6 mjeseci u razdoblju od
01.01.2020.-30.06.2020.
• aktivnosti moraju biti besplatne za korisnike
• potiče se i dodatno boduje umrežavanje udruga,
ustanova i mjesnih odbora te volonterstvo kako bi
se povećao društveni kapital u lokalnim
zajednicama te doprinijelo rješavanju zajedničkih
problema, ali u konačnici i stvorio temelj za daljnje
projekte razvoja lokane zajednice

MJESNI ODBORI

USTANOVE

UDRUGE

Tko se može prijaviti?
SJEDIŠTE U
GRADOVIMA I
OPĆINAMA:
Buzet, Buje,
Funtana, Labin,
Ližnjan, Marčana,
Medulin,
Novigrad, Pazin,
Poreč, Rovinj,
Svetvinčenat,
Vodnjan, Vrsar.

UDRUGA i
USTANOVA
moraju
zadovoljiti
slijedeće uvjete:

•
•

•

•
•
•
•
•

•

upisane u odgovarajući Registar
ispunjavaju svoje obveze temeljem Zakona o udrugama uskladile statute sukladno Zakonu o udrugama ili podnijele
zahtjev za usklađenjem
ispunjavaju svoje obveze temeljem Zakona o financijskom
poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija –uredno
podnosi financijska izvješća (završna financijska izvješća PRRAS-NPF i BIL-NPF za 2018. godinu za obveznike dvojnog
knjigovodstva odnosno Godišnje izvješće o primicima i izdacima
za 2018. godinu za obveznike jednostavnog knjigovodstva)
osobe ovlaštene za zastupanje organizacije u mandatu
ispunjavaju sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih
ugovora o financiranju prema Zakladi
ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i
zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja
protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja/ice projekta ne
vodi kazneni postupak
na prikladan način javno objavili programsko i financijsko
izvješće o radu za 2018. godinu (na mrežnim stranicama
organizacije ili na drugi odgovarajući način)
da imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske
resurse za provedbu projekta.

MJESNI
ODBOR mora
zadovoljiti
slijedeće uvjete

•
•

•
•

•

•

Postojanje mjesnog odbora mora biti definirano u Statutu
Grada/Općine odnosno Statutarnoj odluci
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
Ispunjavaju sve ugovorne obveze iz svih prethodno sklopljenih
ugovora o financiranju prema Zakladi
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 prije sklapanja Ugovora o financiranju
malog projekta
imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za
provedbu projekta.

svaki prijavitelj smije na natječaj poslati samo jednu
prijavu, ali istovremeno može biti partner ili
suradnik drugoj organizaciji koja se prijavljuje

Tko se NE može prijaviti?
Organizacije koje nisu ispunile ugovorne obveze prema Zakladi

Udruge koje ne ispunjavaju uvjete natječaja

Organizacije čiji je jedan od osnivača politička stranka

Organizacije koje su u stečaju

Kako se
prijaviti?
VAŽNO!

• Prijava na natječaj se šalje putem epošte na adresu
natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr

• Da bi prijava bila pravovaljana treba
sadržavati sljedeće dokumente:
– Opisni obrazac u .doc formatu
– Obrazac proračuna u xls. formatu

• Prijava podnesena na obrascima koji
nisu propisani smatrat će se da ne
zadovoljava propisane uvjete natječaja

DODATNA
DOKUMENTACIJA
ZA MJESNE
ODBORE I
USTANOVE

• Mjesni odbor dostaviti u
elektroničkom obliku:
– Skeniranu Odluku o osnivanju vijeća
mjesnog odbora
– Skeniranu Odluku vijeća mjesnog odbora
kojom je imenovan predsjednik/ca vijeća ili
potpisan zapisnik sa sjednice vijeća mjesnog
odbora na kojoj je imenovan predsjednik/ca
vijeća

• Ustanova dostaviti u elektroničkom
obliku:
– Skeniranu potvrdu Financijske agencije
(FINA-e) o preuzetim financijskim
izvještajima za 2018. godinu

Prijava se vrši u 2 koraka:
Obvezne obrasce prijave i dokumentaciju potrebno je poslati putem epošte na natjecaji@civilnodrustvo-istra.hr s predmetom
„Prijava na natječaj za male projekte“.
Prijavitelj će dobiti Potvrdu o zaprimljenoj prijavi od strane Zaklade
najkasnije do kraja idućeg radnog dana.
Ukoliko ne dobije Potvrdu dužan je kontaktirati Zakladu

Zakladi je potrebno dostaviti ispis poslane poruke e-pošte, na kojem je
vidljiv datum slanja i poslani prilozi, ovjeren pečatom organizacije
prijavitelja i vlastoručnim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje
najkasnije do 18.10.2019. godine do 15.00 sati.
Na ispisu poslane poruke e-pošte mora biti vidljivo da je udruga poslala
prijavu (korak 1.) te dostavila svu potrebnu dokumentaciju za prijavu na
predmetni natječaj.

Natječajni
postupak:
1. Komisijsko
otvaranje
prijava

– da li je prijava poslana na propisani
način
– da li je prijava poslana u definiranom
roku
– da li je traženi iznos sredstava unutar
financijskih granica postavljenih
natječajem
– udovoljava li prijavitelj uvjetima
natječaja
– sadrži li prijava sve obrasce i
dokumente
– je li organizacija poslala samo jednu
ili više prijava
– provodi li se prijavljeni projekt u
gradu/općini članu Fonda gradova i
općina

Natječajni
postupak:
2. Procjena
prijava

Mogući
broj
bodova

Pitanje za procjenu
Da li prijavitelj ima iskustva i kapaciteta za provedbu prijavljenih aktivnosti i upravljanje
projektom? (OO.I.30., OO.I.31, OO.I.32., OO.II.6.)
Da li je u prijavi jasno utvrđen projektni tim te da li su jasne njihove uloge? (OO.II.6, OO.II.7,
OO.II.8., OO.II.9.)
Da li je potreba detaljno obrazložena i utvrđena u projektnoj prijavi? (OO.III.1.)
Jesu li aktivnosti projekta realne i izvedive u definiranom roku te hoće li doprinijeti ostvarenju
planiranih rezultata? (OO.III.2., OO.III.4.)
Hoće li projekt potaknuti promjene i hoće li moći riješiti problem u lokalnoj zajednici?
(OO.III.2., OO.III.4.)
Da li projekt ima jasno definirane korisnike te hoće li prijavljene aktivnosti riješiti njihove
potrebe? (OO.III.8.)

5
5
5
5
5
5

Je li šira zajednica upoznata s projektom? (OO.III.4., OO.III.10.)

5

Da li je projekt održiv? (OO.III.12.)

5

Jesu li u projekt uključene i ostale organizacije/partneri? (OO.III.7., OO.III.8., OO.III.9.)

10

Da li partneri aktivno sudjeluju u provedbi projekta? (OO.III.7., OO.III.8., OO.III.9.)

10

Da li je uključenost partnera opravdana, odnosno povećava li uključenost partnera kvalitetu
projekta? (OO.III.7., OO.III.8., OO.III.9.)

10

Jesu li troškovi realno iskazani? (OP)

5

Da li troškovi sadrže parametre izračuna? (OP)

5

Jesu li troškovi povezani s prijavljenim aktivnostima i njihovim trajanjem? (OO.III.4., OP)

5

Jesu li u provedbu projekta uključeni volonteri? Da li je broj volontera realan u odnosu na
aktivnosti u kojima će isti sudjelovati( OO.III.4.)

5

Je li predloženi projekt inovativan? (OO.III.11.)

5

Prijavitelj aktivno sudjeluje u aktivnostima koje (su)organizira Zaklada? (OO.I.33.)

5

SVEUKUPNO BODOVA:

100

Natječajni
postupak:
3. Odluka

4. Postupanje s
dokumentacijom

– Zakladna uprava temeljem
prijedloga Programskog
odbora donosi Odluku o
odobravanju potpora
– Odobriti će se do 3 potpore
za udruge sa sjedištem u
istoj JLS
– Zaprimljene prijave
organizacija koje nisu
odobrene za financiranje
neće se vraćati

Natječajni
postupak:
5. Ugovaranje

• U ROKU OD 30 DANA OD DANA
DONOŠENJA ODLUKE
• Potrebno dostaviti:

– Obrazac izjave o nepostojanju i
izbjegavanju dvostrukog financiranja
vlastoručno potpisan od strane odgovorne
osobe i ovjeren pečatom organizacije
prijavitelja
– preslika Kartona deponiranih potpisa
– Suglasnost vlasnika ukoliko se projekt
provodi na zatvorenoj i/ili otvorenoj
površini koja nije u vlasništvu organizacije
prijavitelja. Suglasnost se dostavlja u
slučaju da se projektom djelomično ili u
potpunosti mijenja izgled navedene
površine.
– preslika Potvrde Porezne uprave o stanju
javnog duga po osnovi javnih davanja, ne
starija od 30 dana
– preslike Uvjerenja o nekažnjavanju
odgovorne osobe te voditelja projekta, ne
starije od 6 mjeseci

Inspirirajte se i pogledajte kratak
video o financiranim projektima
http://www.civilnodrustvoistra.hr/multimedija/video

Kontakti Lara Baranašić
e. lara.baranasic@civilnodrustvo-istra.hr

Zaklada za poticanja partnerstva i razvoja civilnog
društva
Pula, Riva 8
t. 052/212 938
www.civilnodrustvo-istra.hr

