REPUBLIKA
HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA JELSA
Načelnik

KLASA: 402-04/16-01/3
URBROJ: 2128/02-16-1
Jelsa, 04. veljače 2016.g.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne
novine 26/15.), te članka 48. Statuta Općine Jelsa («Službeni glasnik Općine Jelsa», broj:
05/13 i 8/13) načelnik Općine Jelsa objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA
UDRUGA IZ PODRUČJA UDRUGA IZ PODRUČJA KULTURE ZA 2016. GODINU

U proračunu Općine Jelsa za 2016. g. Osigurana su sredstva za financijsku potporu programa
u kulturi definiranih prioritetima utvrđenim od strane Općine Jelsa, a obuhvaćaju aktivnosti:

1) Kultura
a) redovna djelatnost udruga u kulturi sa područja Općine Jelsa
b) očuvanje tradicije i običaja baština i razvoja svijest o kulturno etnografskom blagu
ovoga kraja,
c)sudjelovanje na općinskim manifestacijama,
d) glazbeno-scenska i plesna aktivnosti,
e) kulturne manifestacije,
f) filmska i video djelatnost,
g) knjižna i nakladnička djelatnost,
h) likovna djelatnost
i) nova medijska kultura,
j) znanstveno-istraživačka djelatnost,
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Općine Jelsa za
sufinanciranje programa koji će se temeljem ovog programa moći dodjeliti udrugama za
provedbu programa iznosi =138.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu
je 4.000,00kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je =50.000,00kuna.
Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa i
ocjenjivanje zahtjeva su:
I.Vrijeme djelovanja udruge:

Djelovanje od 1-5 godine
1 bod
Djelovanje od 6-10 godine
3 bodova
Djelovanje 10-15 godine
5 bodova
Djelovanje 16 –dalje
7 bodava
II.Masovnost članova udruge
Do 5 članova
1 bod
Od 6-20 članova
3 bodova
Od 21-50 članova
5 bodova
Od 51-100 članova
7 bodova
Od 101 članova i više
9 bodova
III. Uključivanje djece i mladih do 15 godina starosti
Ukupno uključeno do 10-ero djece
1 bod
Od 10 -30 članova
3 bodova
Od 31 do 50 članova
5 bodova
Više od 51 članova
7 bodova
IV. Nastupi i natjecanja
Na općinskom nivou
3 boda
Na županijskom nivou
5 bodova
Na državnom nivou
7 bodova
Inozemna gostovanja
9 bodova

Kod vrednovanja broj bodova po ovom kriteriju uzima se isključivo prethodna godina,
a uzimaju se samo bodovi ostvareni za najvišu razinu nastupa i/ili natjecanja.
Uz prijavu se dostavlja dokaz o uspjehu na natjecanju, odnosno pozivnica i potvrda
organizatora o sudjelovanju ili drugi dokaz o natjecanju ili sudjelovanju (isječak iz novina i sl.)
V. Organizacija-provođenje pojedinog projekta-manifestacija (takmičenja, sajmova,
tribina, predavanja) tijekom godine koja značajna za Općinu Jelsa, a u koju je uključeno
Do 20 sudionika
1 bod
Od 21 do 40 sudinika
3 bodova
Od 41 do 70 sudinika
5 bodova
Od 71 do 100 sudionika
7 bodova
Iznad 101 sudionika
9 bodova
VI .Značajnost projekta- manifestacije za Općinu Jelsa, odnosno programa za opće
dobro (promocija u bilo kojem vidu, sportska natjecanja i sl).
- malo značenje
5 bodova
- značajno
10 bodova
- vrlo značajno
15 bodova
- naročito značajno
do 25 bodova

Za svaki od propisanih kriterija, izuzev kriterija po točkom VI., podnositelj zahtjeva uz prijavu
na javni poziv dostavlja i odgovarajuće dokaze.
Ukoliko Povjerentsvo za pojedini dokaz izrazi sumnju na terenu i uvidom u
dokumentaciju podnositelja zahtjeva izvršiti će provjeru. Odluka Povjerenstva je konačna.
Ocjenu kriterija pod red.brojem VI., odnosno bodove daje Povjerenstvo. Ukoliko se
članovi povjerenstva ne mogu dogovoriti o jedinstvenom broju bodova, tada svaki od
članova daje svoje bodove, a u ukupnom zbroju vrednuje se prosječni broj bodova (bodovi

svakog člana se zbroje, te podijele sa brojem prisutnih članova Povjerenstva koji vrednuju
podnijeti zahtjev).
Podnositelj zahtjeva kod podnošenja prijave, dokaze prema kojima se vrši bodovanje
prilaže prema stanju 31.12. godine koja je prethodila podnošenju prijave na Javni poziv.
Broj bodova za pojedinu udrugu/korisnika izračunava se na način da se svi bodovi iz
svakog članka zbroje i na taj način utvrđuje ukupni ostvareni broj bodova.
Udruga koja je ostvarila najveći broj bodova nalazi se na prvome mjestu, a sa
najmanjim brojem bodova na zadnjem mjestu i to za svaku kategoriju.
Način plaćanja: model 4 i model

A) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva do 10.000,00 kuna i koji se ne provode
dulje od 12 mjeseci – isplaćuje se predujam u iznosu 50% do 100% iznosa navedenog u
ugovoru, u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, ovisno o raspoloživosti
proračunskih sredstava, odnosno o dinamici punjenja proračuna, a eventualnu razliku do
iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih
sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.
B) Projekti za koje su odobrena financijska sredstva preko 10.000,00 kuna i koji se ne
provode dulje od 12 mjeseci – mjesečno najmanje 1/12 iznosa navedenog u ugovoru, ovisno
o raspoloživosti proračunskih sredstava, odnosno dinamici punjenja proračuna a razliku do
iznosa ukupnih prihvatljivih troškova u roku od 30 dana nakon što davatelj financijskih
sredstava prihvati završni izvještaj – a sve na temelju zahtjeva za isplatu.
2) Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 04. ožujka 2016. godine.

3) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše pet programa/projekta u okviru ovog
Javnog poziva na razdoblje provedbe do 12 mjeseci. Ista udruga može biti partner na više
projekata unutar prioritetnih područja Javnog poziva.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Općine Jelsa ili imaju
sjedište na području druge općine, ali koje djeluju na području Općine Jelsa, ili čija je
djelatnost bitna za regiju u kojoj se nalazi i Općina Jelsa, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni
ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Općine Jelsa u području područja kulture, a
kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Općine
Jelsa ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost u područja kulture, što je podrobnije definirano u
Uputama za prijavitelje.
Prijavu projekta na Javni poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga, koja
je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u
skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila sve prethodne
obveze prema Općini Jelsa te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u
udruzi i voditelja projekta ne vodi kazneni postupak, te da udruga ima podmirene sve
doprinose i plaćen porez.

4) Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj
Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu
projekata iz područja kulture za 2016. godinu.
5) Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s
Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Jelsa (www.jelsa.hr).

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja u
pisarnici Općine) na sljedeću adresu:
Općina Jelsa
Riva b.b.,
21 465 Jelsa
„Za Javni poziv za prijavu projekata iz područja kulture
za 2016. godinu“ – NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava
dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava,
podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe
Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni poziv za prijavu
projekata udruga iz područja kulture za 2016. godinu.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju
propisane uvjete Javnog poziva.
Neće se financirati projekti/programi koji se ne održavaju na području Općine Jelsa.
6) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti pismenim putem.
Načelnik
Prilog:

- Upute za prijavitelje
- Obrazac opisa projekta
- Obrazac proračuna projekta
- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
- Izjava o partnerstvu
-Obrazac za opisni izvještaj
-Obrazac za financijski izvještaj
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