UPUTE
za prijavu na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Čabra za 2018. godinu
I. UVOD
Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Čabra
za 2018. godinu, molimo Vas da pažljivo pročitate ove Upute kao i da dobro proučite tekst
Natječaja.
CILJ NATJEČAJA je podržati projekte fizičkih i pravnih osoba kojima će se zadržati ili
povećati standard aktivnosti na području predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke
kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi ali i sve programe ostalih neprofitnih organizacija
te manifestacije za koje se procijeni kako su od općeg/javnog interesa za Grad Čabar.
II. PRIJAVA
1. TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Na ovaj se Natječaj mogu prijaviti sve registrirane udruge, klubovi, ustanove te fizičke i
pravne osobe koje se bave jednom od djelatnosti koje su navedene u Cilju Natječaja a koje
svojim djelovanjem doprinose razvoju aktivnosti na navedenim područjima.
2. TKO SE NE MOŽE PRIJAVITI?
- pravne i fizičke osobe koje u prethodnom provođenju aktivnosti sufinanciranih ili
financiranih od strane Grada Čabra nisu izvršile ugovorne obveze.
- pravne osobe koje u trenutku raspisivanja Natječaja nisu registrirane
- pravne i fizičke osobe koje u trenutku raspisa Natječaja imaju nepodmirena dugovanja
prema Gradu Čabru ili tvrtkama u njezinu suvlasništvu.
3. ŠTO SE MOŽE PRIJAVITI?
Prijaviti se mogu svi projekti i programi koji kao cilj imaju održavanje ili unapređenje
standarda aktivnosti na područjima navedenima u cilju natječaja pri čemu posebno treba
voditi računa da se projekt temelji na jednom od slijedećih pokazatelja:
- projekt se bavi aktivnostima koje trenutačno nisu zastupljene
- projekt se bavi aktivnostima koje pridonose višoj kvaliteti postojećih usluga
- projekt se bavi proširenjem dosega postojećih aktivnosti
4. ŠTO SE NE MOŽE PRIJAVITI?
- projekt za koji je u prethodnom periodu istom podnositelju odobrena financijska potpora od
strane Grada Čabra, ali isti nije realiziran u Ugovornim rokovima
- projekti organizacija koje su ovisne o bilo kojoj ili političkoj opciji ili političkoj stranci
- projekti koji imaju isključivo profitnu, odnosno komercijalnu svrhu
- projekti kojima se podugovorno povjerava njegova organizacijska provedba profitnim
organizacijama
- isti ili srodni projekt u više programskih područja Natječaja

5. KAKO SE PRIJAVITI?
Ukoliko ste zainteresirani za prijavu na Natječaj, trebate ispuniti propisane obrasce, prikupiti i
priložiti ostalu traženu dokumentaciju te sve to poslati na adresu Grada Čabra u roku
naznačenom u Natječaju.
Obrasce za prijavu sastoje se od Obrasca osnovnih podataka o programu, Obrasca osnovnih
podataka o udruzi te Obrasca proračuna za vođenje programa koje možete preuzeti s internet
stranice Grada Čabra (www.cabar.hr).
Napominjemo kako je cjelokupna Natječajna dokumentacija dostupna isključivo u
elektroničkom obliku.
Svu navedenu dokumentaciju treba dostaviti u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:
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ne otvarati
Podnositelji mogu dostaviti veći broj projekata za pojedina programska područja.
6. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
Natječajna dokumentacija mora obuhvaćati redom:
- ovjeren i potpisan Obrazac osnovnih podataka o programu
- ovjeren i potpisan Obrazac Proračuna za provođenje programa
- ovjeren i potpisan Obrazac osnovnih podataka o udruzi
- dokaz o registraciji za pravne osobe

Dostava Prijave na Natječaj napravljena na način da za njezinu izradu nisu korišteni Obrasci
propisani Natječajem smatrati će se nepoštivanjem propisanih uvjeta Natječaja te se takve
zamolbe neće razmatrati.
Prijave koje u sebi sadrže više projekata također će se smatrati nepoštivanjem propisanih
uvjeta Natječaja te se neće uzimati u razmatranje. Svaki program/projekt mora biti podnesen
na zasebnom prijavnom obrascu sa svom pripadajućom dokumentacijom uz svaku prijavu.
7. POPUNJAVANJE OBRAZACA
- opisne obrasce popunjavajte jasno, konkretno i što je moguće kraće a da pritom budu vidljivi
jasni koraci i ciljevi programa,
- obrazac proračuna programa:
o pripremljeni obrazac JP18-PPR izrađen je sa prijedlogom stavaka. Stavke je moguće
preimenovati, dodavati ili brisati ovisno o potrebama podnositelja
o prilikom ispunjavanja pripazite na kolonu u kojoj ćete navesti iznose kojima će Grad Čabar
učestvovati u sufinanciranju programa.
8. ROK ZA PRIJAVE
Cjelovitu natječajnu dokumentaciju nužno je podnijeti do 31.8.2017. godine do 12,00 sati
bez obzira na način dostave.

Zakašnjele prijave (dostavljene nakon 31.8.2017.), nepotpune prijave, prijave poslane
elektroničkom poštom ili telefaksom, prijave koje nisu poslane na propisanim obrascima ili
prijave dostavljene na bilo koji drugi način osim onog navedenom u Natječaju i ovim
Uputama neće se razmatrati.
9. DODATNE INFORMACIJE
Specifična pitanja vezana uz podnošenje prijave mogu se postavljati elektroničkom poštom na
adresu sanja.arh.fucak@cabar.hr ili telefaksom na broj 051/821-137 s naznakom “Natječaj
javne potrebe – upit” dok se opća pitanja mogu osim na navedene načine mogu postaviti na
broj telefona 051/829-576.
Odgovori će biti dostavljeni u najkraćem mogućem roku.
10. OBJAVA REZULTATA
Korisnici sredstava javnih potreba biti će definirani usvajanjem Plana proračuna Grada Čabra
za 2018. godinu te će podnositelji projekata biti obaviješteni o konačnom statusu njihove
prijave po njegovu donošenju.
11. NAČIN KORIŠTENJA SREDSTAVA I IZVJEŠĆIVANJA O PROVEDBI
ODOBRENOG PROJEKTA
Po odobrenju sredstava za pojedini projekt donošenjem Plana Proračuna, podnositelj i Grad
Čabar sklopiti će Ugovor o korištenju sredstava u kojem će biti detaljno specificirani uvjeti
korištenja i izvješćivanja o provedbi projekta.
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