REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA
ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA
GRAD ROVINJ-ROVIGNO

CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO

Gradonačelnik Il Sindaco

KLASA-CLASSE: 302-01/16-01/45
URBROJ-NUMPROT: 2171-01-02-16-2
Rovinj-Rovigno, 30. prosinca 2016.

Temeljem članka 69. Statuta Grada Rovinja-Rovigno (“Službeni glasnik Grada RovinjaRovigno“ broj 4/09., 3/13. i 11/15-pročišćeni tekst) i članka 10. Uredbe o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće
dobro koje provode udruge (“NN“ broj 26/15.) donosim
ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za
2017. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih financiranju projekata
udruga za 2017. godinu iz raspoloživih sredstava Grada Rovinja-Rovigno, u ukupnom
iznosu od 330.000,00 kuna, a koja su u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za 2017.
godinu raspoređena:
- Razdjel 002, Glava 02, Program P 1008, A100802 Aktivnost: PROGRAMI
UDRUGA U AGRARU – tekuće donacije – (110.000,00 Kn)
- Razdjel 002, Glava 02, Program P 1008, A100805 Aktivnost: PROSLAVA SVETOG
ANTUNA OPATA U ROVINJSKOM SELU - ANTONJA – tekuće donacije –
(130.000,00 Kn)
- Razdjel 002, Glava 02, Program P 1008, A100806 Aktivnost: ROVINJSKA
SMOTRA VINA – tekuće donacije – (90.000,00 Kn)

II.
Sredstva navedena u točki I. raspodijeliti će se na temelju javnog natječaja za financiranje
programa, projekata i manifestacija udruga za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj)
čiji je nositelj Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove i u skladu s
dokumentacijom za provedbu Natječaja.
III.
Dokumentacija za provedbu natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:
1. tekst javnog natječaja,
2. upute za prijavitelje,
3. obrasce za prijavu projekta,
4. obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
5. obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.
Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:
3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta
3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu
3.5. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:
5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.
IV.
Poziv i dokumentacija za provedbu natječaja iz točke III. objavljuje se u cijelosti na
mrežnim stranicama Grada Rovinja-Rovigno – www.rovinj.hr.
V.
Grad Rovinj-Rovigno nadležan je za provedbu postupka. Pripremu i provedbu natječaja
provodi Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove. Provjeru formalnih
uvjeta provodi povjerenstvo Upravnog odjela za proračun, gospodarstvo i europske
fondove. Ocjenjivanje prijava provoditi će Povjerenstvo za ocjenjivanje. Članovi
Povjerenstva raditi će sukladno proceduri navedenoj u Uputama za prijavitelje i Poslovniku
Povjerenstva za ocjenjivanje. Članove Povjerenstva imenuje Gradonačelnik Grada
Rovinja-Rovigno.
VI.
Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja prijava, Gradonačelnik Grada RovinjaRovigno donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Gradonačelnik Grada Rovinja-Rovigno će s
udrugama sklopiti ugovore o financiranju programa ili projekta.
VII.
Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama Grada Rovinja-Rovigno –
www.rovinj.hr.
VIII.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske
fondove.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Gradonačelnik
Giovanni Sponza
Dostaviti:
1. Ured gradskog vijeća i gradonačelnika, ovdje
2. Upravni odjel za proračun, gospodarstvo i europske fondove, ovdje
3. Pismohrana, ovdje

