OPĆINA RAŠA

JAVNI NATJEČAJ
ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I
MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I
ZRAVSTVA
KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA
2016. GODINU

- Upute za prijavitelje -

Datum objave natječaja:
29. veljače 2016. godine

Rok za dostavu prijava:
31. ožujka 2016. godine do 13 sati

u pisarnicu Općine Raša, u zatvorenoj omotnici
neovisno na koji način se dostavljaju (poštom ili osobno)

Upute za prijavitelje

1. CILJEVI JAVNOG NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU
SREDSTAVA

Cilj Javnog natječaja je povećanje razine zdravlja i socijalne skrbi na području Općine Raša, a sve
pružanjem potpora udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju
ciljeva definiranih Statutom Općine Raša te strateškim i planskim dokumentima Općine Raša.
Natječajem se želi doprinijeti provedbi programa/projekata/manifestacija i aktivnosti koji će dovesti
do postizanja ciljeva koje je Općina Raša definirala kao prioritete, a koji su navedeni u nastavku
Uputa.
Prioriteti za dodjelu sredstava utvrđeni su u sklopu posebne Odluke Općinske načelnice KLASA:
022-05/16-01/7 URBROJ: 2144/02-01/01-16-1 od 29. veljače 2016. godine, koja čini sastavni dio
natječajne dokumentacije.

BROJ POTPORA I RASPONI FINANCIRANJA PO PRIORITETIMA DEFINIRANI SU KAKO
SLIJEDI:
1. Rad s osobama s invaliditetom, osobama s teškoćama u razvoju te slijepim i
slabovidnim osobama
-

unapređenje kvalitete života odraslih osoba s intelektualnim teškoćama i psihičkim
oboljenjima: 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn
unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom: 1 potpora s iznosom sufinanciranja od
1.000,00 kn do 5.000,00 kn
podizanje kvalitete življenja hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata: 1 potpora s
iznosom sufinanciranja od 1.000,00 kn do – 2.000,00 kn
poboljšanje kvalitete života slijepih i slabovidnih osoba: 1 potpora s iznosom sufinanciranja
od 1.000,00 do 2.000,00 kn.

2. Unapređenje života osoba starije životne dobi
-

Razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi (pomoć i njega u kući): 1 potpora s iznosom
sufinanciranja od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn.

3. Podrška obiteljima u teškoćama
-

podrška liječenim alkoholičarima i njihovim obiteljima: 1 potpora s iznosom sufinanciranja
od 1.000,00 kn do 2.000,00 kn.
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4. Prevencija i unapređenje zaštite zdravlja
-

poticanje zdravog načina življenja i prevencija nastanka bolesti, rad s kardiovaskularnim
bolesnicima i dijabetičarima i sl. - 1 potpora s iznosom sufinanciranja od 1.000,00 kn
potpore programima pomoći u prevenciji i liječenju onkoloških bolesnika - 1 potpora s
iznosom sufinanciranja od 1.000,00 kn do 4.000,00 kn

2. PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA

Za financiranje programa, projekata i manifestacija u okviru ovog Javnog natječaja raspoloživ je
iznos od 20.000,00 kuna.
Najviši i najniži iznos financijskih sredstava koji se može tražiti i ugovoriti po pojedinom
prioritetu definiran je u prethodnoj točki Uputa za prijavitelje.

3. FORMALNI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI: TKO MOŽE PODNIJETI PRIJAVU?
Prijavu na Natječaj mogu podnijeti udruge i druge organizacije civilnog društva za programe,
projekte ili manifestacije koje provode.
Prijavitelji moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:
-

-

da imaju sjedište na području Općine Raša ili prijavljeni program, projekt ili manifestaciju
provode na području Općine Raša (podrazumijeva se uključenost korisnika s područja
Općine Raša u prijavljeni program, odnosno projekt) i sukladno prioritetima
naznačenim u ovom Javnom natječaju
da su upisane u Registar udruga, odnosno u drugi odgovarajući registar
da su upisane u Registar neprofitnih organizacija
da su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju,
što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruga
da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona te podnijele zahtjev Uredu državne
uprave u Istarskoj županiji za promjenu podataka u Registru
da su ispunile ugovorne obveze prema davatelju financijskih sredstava.

Prije potpisa ugovora udruga će morati priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u
udruzi, odnosno voditelja projekta ne vodi kazneni postupak u skladu s odrebama Uredbe o
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15), te da udruga ima
podmirene sve doprinose i plaćen porez.
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PRIHVATLJIVI TROŠKOVI KOJI ĆE SE FINANCIRATI JAVNIM NATJEČAJEM
Sredstvima ovog Javnog natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali
provođenjem programa, projekta ili manifestacije (u daljnjem tekstu: programa ili projekta) u
vremenskom razdoblju naznačenom u ovim Uputama. Prilikom procjene projekta/programa,
ocjenjivat će se potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost
visine navedenih troškova.
Nerealan i „prenapuhan“ proračun razlog je za lošiju ocjenu i/ili neprihvaćanje prijave za
financiranje.
Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja te koji ispunjavaju sve sljedeće
kriterije:
-

-

nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih
sredstava,
moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu programa ili projekta (Obrazac
2)
nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom,
osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova
vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne
nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja,
ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora,
trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog
upravljanja, sukladno načelima ekonomičnosti i učinkovitosti.

Neprihvatljivim troškovima smatraju se:
-

dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
dospjele kamate,
kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje programa
ili projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na korisnika financiranja i/ili partnere
najkasnije po završetku programa ili projekta,
gubici na tečajnim razlikama,
zajmovi trećim stranama,
troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića (osim u iznimnim slučajevima kada se
kroz pregovaranje s nadležnim upravnim tijelom Općine dio tih troškova može priznati
kao prihvatljiv trošak)
troškovi smještaja (osim u slučajevima višednevnih i međunarodnih programa),
troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora, odnosno troškovi koji se u razdoblju
provedbe programa/projekta financiraju iz drugih izvora

Prihvatljivo razdoblje provođenja aktivnosti je kalendarska godina za koju se raspisuje
natječaj.
Prijavitelj može podnijeti jednu prijavu!
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4. KAKO SE PRIJAVITI?

Podnositelji prijave – udruge, svoje programe, projekte ili manifestacije prijavljuju isključivo na
propisanim obrascima, a natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti u Pisarnici Općine Raša u
uredovno vrijeme ili sa službene web stranice Općine Raša www.rasa.hr.
Obrasci za prijavu su:
- Opisni obrazac (u izvorniku, ovjeren pečatom udruge i potpisan od strane ovlaštene osobe
podnositelja zahtjeva) – Obrazac 1.
- Obrazac proračuna programa ili projekta (u izvorniku, ovjeren pečatom udruge i potpisan
od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva) – Obrazac 2.
Uz navedene obrasce potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- Izvadak iz Registra udruga ili drugog odgovarajućeg registra (ne stariji od tri mjeseca od
dana objave Natječaja) i presliku novog Rješenja iz Registra udruga RH ukoliko je udruga
dobila isto nakon usklađenja akata sa Zakonom o udrugama
- Ukoliko udruga nije ishodovala novo Rješenje Ureda državne uprave u Istarskoj županiji, a
uredno je predala Zahtjev za upis promjena u Registru, potrebno je dostaviti dokaz o
podnošenju zahtjeva
- Presliku važećeg statuta udruge s ovjerenom potvrdom nadležnog registracijskog tijela o
sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama
- Dokaz da je je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija ili dokaz o podnošenju
Zahtjeva za upis u navedeni Registar
- Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine (za udruge koji su u 2015.
godini koristili sredstva iz Proračuna Općine Raša)
- Popis članova udruge s adresom stanovanja i OIB-om (ovjeren pečatom udruge i potpisan
od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva)
- Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (u izvorniku, ovjeren pečatom udruge i
potpisan od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva) – Obrazac 3.
- Dokaz o uredno predanom izvješću o volontiranju u prethodnoj godini (predaje se
nadležnom ministarstvu) – ukoliko je izvješće podneseno
Prijave koje ne budu predane s potpunim podacima, koje se ne dostave u navedenom roku,
nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima, odnosno ne udovolje navedenim uvjetima
neće se razmatrati.
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5. GDJE POSLATI PRIJAVU?

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno u pisarnicu Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Raša svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili poštom preporučeno na adresu:
Općina Raša, Trg Gustavo Pulitzer Finali 2, 52223 Raša, s naznakom „JAVNI NATJEČAJ ZA
SUFINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA U PODRUČJU SOCIJALNE
SKRBI I ZDRAVSTVA KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU OPĆINE RAŠA ZA 2016.
GODINU – ne otvarati“.
U slučaju kada se prijavna dokumentacija podnosi elektroničkim putem (na e-adresu: opcinarasa@pu.t-com.hr), Općini se obvezno dostavlja jedan tiskani potpisani i ovjereni primjerak prijave.

6. ROK ZA SLANJE PRIJAVA

Rok za prijavu na Javni natječaj je 31. ožujka 2016. godine do 13 sati.
Prijava je dostavljena u roku ako je u naznačenom roku zaprimljena u pisarnicu Općine Raša, u
zatvorenoj omotnici neovisno na koji način se dostavlja (poštom ili osobno).
Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete u razmatranje.

7. KOME SE OBRATITI UKOLIKO IMATE PITANJA?

Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte
procelnik@rasa.hr ili kristina.tencic.bolterstein@rasa.hr, najkasnije 15 dana prije isteka roka za
podnošenje prijave.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Općina Raša ne može davati
prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja ili troškova navedenih u prijavi.
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8. PROCJENA PRIJAVA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI
SREDSTAVA
Sve pristigle i zaprimljene prijave proći će kroz sljedeću proceduru:
Nakon zatvaranja natječaja, Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih
uvjeta natječaja evidentira sve zaprimljene prijave te provjerava ispunjavaju li prijave propisane
uvjete natječaja.
Udruge čije prijave ne zadovoljavaju propisane uvjete natječaja o tome će biti obaviještene pisanim
putem u roku od 8 (osam) radnih dana od dana donošenja odgovarajuće odluke.
Udruge koje su dobile obavijest da njihova prijava ne ispunjava propisane uvjete natječaja mogu u
roku od 8 (osam) dana izjaviti prigovor na odluku. O prigovoru odlučuje Općinska načelnica u roku
od tri dana od dana primitka prigovora. U slučaju prihvaćanja prigovora, prijava će biti upućena na
stručno ocjenjivanje.
Povjerenstvo za ocjenjivanje ocjenjuje prijave koje su ispunile propisane (administrativne) uvjete
natječaja, sukladno kriterijima koji su propisani Uputama za prijavitelje, koristeći obrazac za
ocjenjivanje kvalitete prijava, te izrađuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za
programe ili projekte.
S udrugama čije prijave budu ocijenjene i procijenjene kao prijave koje treba financirati, Jedinstveni
upravni odjel Općine Raša će obaviti razgovore i definiranje prioriteta financiranja u okviru
podnesene prijave, a uzimajući u obzir ocjenu Povjerenstva za ocjenjivanje. Tim postupkom će se
predviđeni financijski plan koji je udruga predložila na Natječaj uz prijavu revidirati, te u slučaju
potrebe mijenjati.
Odluku o dodjeli financijskih sredstava donosi Općinska načelnica.
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev,
omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana
donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte uz pravo Općine da
zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.
Nakon donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte, Općina će javno
objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena
sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja. Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim
stranicama Općine.
Općina će s udrugom kojoj je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o
financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju programa ili projekta.
Općina će, u roku od 8 (osam) dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava za
programe ili projekte, obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o
razlozima nefinanciranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po
pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili
programa.
Udruge koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava za programe ili projekte
mogu podnijeti prigovor na odluku.
Prigovor se može podnijeti u roku od 8 (osam) dana od dana primitka obavijesti o rezultatima
natječaja. O prigovoru odlučuje općinska načelnica u roku od osam dana od dana primitka
prigovora.
Upute za prijavitelje
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9. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVA

RELEVANTNOST
PROGRAMA/PROJEKTA/MANIFESTACIJE;
ODRŽIVOST I EKONOMIČNOST

Broj
bodova

1.

Je li udruga jasno utvrdila problem i potrebe u zajednici
i da li se rješavanjem uočenog problema pomaže 0-5
postizanju ciljeva definiranih ovim Natječajem?

2.

U kojoj mjeri prijavljeni program/projekt/manifestacija
doprinosi postizanju ciljeva Natječaja? (Važnost za 0-5 (x2)
Općinu Raša)

3.

Da li su aktivnosti usmjerene prema širem broju
korisnika i koliko njihova uključenost u aktivnosti 0-5
doprinosi postizanju ciljeva Natječaja?

4.

Je li udruga imala iskustva u provedbi sličnih programa,
projekata i manifestacija te da li je kroz dosadašnje 0-5
aktivnosti doprinosila postizanju ciljeva iz Natječaja?

5.

Da li udruga ima razvijen sustav volonterstva (da li
uredno predaje izvješća o organiziranom volontiranju 0-5
nadležnom ministarstvu)?

6.

Koliko je predloženi proračun usklađen s opisanim
0-5 (x2)
aktivnostima i u kojoj je mjeri ekonomičan?
UKUPNO
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10. IZVJEŠĆIVANJE O PROVEDBI ODOBRENE POTPORE

Udruga kojoj se odobri potpora bit će obvezna, sukladno potpisanom ugovoru, Općini Raša
dostaviti završno opisno i financijsko izvješće o provedbi programa, projekta ili manifestacije,
zajedno s popratnom dokumentacijom kojima se potvrđuje provedba aktivnosti te namjensko
trošenje odobrenih sredstava.
Prilikom izvještavanja udruga je obvezna pridržavati se odredbi Pravilnika o financiranju programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Raša (Službene novine Općine Raša, br.
23/15) i Ugovora.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Uputama za prijavitelje primjenjuju se odredbe
Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine
Raša (Službene novine Općine Raša, br. 23/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge (Narodne novine, br. 26/15).
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