Temeljem članka 19.a, stavka 2., alineje 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 86/08, 125/08,
28/10, 61/11 i 150/11), članka 23. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 88/01 i
11/02), Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore
programima i projektima udruga („Narodne novine“, broj 81/01) i članka 36. Statuta Grada
Zadra („Narodne novine, broj 9/09 i 28/10), gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za predlaganje projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode i/ili
energetske učinkovitosti na području Grada Zadra za 2013. godinu
I. Uvjeti za ostvarivanje financijske potpore za projekte udruga iz područja zaštite okoliša
i prirode te energetske učinkovitosti od interesa za Grad Zadar:
-

udruga mora biti registrirana prema Zakonu o udrugama (''Narodne novine, broj
88/01 i 11/02)
djelovanje udruge mora biti usmjereno na područje zaštite okoliša i prirode i/ili
energetske učinkovitosti, što treba biti razvidno u statutu udruge
djelovanje udruge treba biti u službi općeg dobra i javnosti, u skladu s općim
vrednotama utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske
udruga mora aktivno i kontinuirano djelovati najmanje 2 godine u području za koje
prijavljuje projekt
udruga mora imati aktivno tijelo upravljanja koje vodi učinkovitu razvojnu politiku i
administrativnu kontrolu
projekt mora biti besplatan za korisnike
udruga mora putem projekta ponuditi promidžbu s ciljem popularizacije zaštite
okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti
projekt mora sadržavati jednu jasnu aktivnost koja će se realizirati na području Grada
Zadra ili je od interesa za Grad Zadar.

II. Područja za financiranje projekata:
-

projekti koji pridonose provedbi propisa zaštite okoliša i prirode i/ili energetske
učinkovitosti, uključujući domaće zakonodavstvo i prilagodbu pravnoj stečevini EU
projekti odgoja i obrazovanja za očuvanje okoliša i prirode i/ili energetske
učinkovitosti
projekti usmjereni na održiv razvoj, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
te unaprjeđenje kakvoće okoliša i prirode i/ili energetske učinkovitosti
infrastrukturni projekti, kao i projekti iz djelokruga rada Grada Zadra neće se
financirati temeljem ovog Javnog natječaja.

III. Mjerila za procjenu projekata i postupak odobravanja financijskih potpora
-

doprinos očuvanju prirode, zaštiti okoliša i/ili energetskoj učinkovitosti
ekonomičnost i provedivost projekta u planiranom razdoblju
izvornost ideje i jasnoća projekta
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-

potencijal predlagatelja i njegovo vlastito učešće u provedbi projekta

IV. Sadržaj prijave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

A. Obrazac – prijava
B. Obrazac – proračun
životopis voditelja/voditeljice projekta
preslik rješenja o upisu u Registar udruga i eventualne izmjene o registraciji
udruge (Zakon o udrugama, »Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02)
preslik važećeg statuta udruge na kojem se nalazi ovjerena potvrda nadležnog
registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa Zakonom o udrugama
preslik uvjerenja o nekažnjavanju odgovorne osobe udruge ne stariji od 6 mjeseci
od dana objave Javnog natječaja
popis članova/članica tijela upravljanja sukladno statutu udruge
popis provedenih projekata u posljednje dvije godine (uz popis projekata mogu se
dostaviti zapisi, publikacije, novinski članci, pisma preporuke te ostali materijali
vezani uz rad udruge - neobavezno)
preliminarni program rada udruge za 2013. godinu
preslik izvješća o financijskom poslovanju udruge za 2011. godinu i preslik potvrde
da su isti predani nadležnim institucijama, odnosno dokaz da udruga nije u obvezi
predaje financijskog izvješća (Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija,
»Narodne novine«, broj 10/08 i 7/09)

Ukoliko udruga prijavljuje više od jednog projekta, svaki prijedlog potrebno je dostaviti u
zasebnoj omotnici. Pri tome se dokumentacija iz točaka 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. dostavlja
samo uz jedan projekt dok se dokumentacija iz točaka 1., 2. i 3. dostavlja za svaki projekt
zasebno.
Obrasci za prijavu projekata dostupni su na internet stranici Grada Zadra, www.grad-zadar.hr
V. Dodjela financijske potpore
Odluku o dodjeli financijske potpore (u daljnjem tekstu: Odluka) donijet će gradonačelnik
Grada Zadra najkasnije 30 dana od dana zaključenja Javnog natječaja, a na temelju prijedloga
Povjerenstva za ocjenjivanje projekata. Odluka će biti objavljena na internet stranici Grada
Zadra. Svim udrugama prijavljenim na Javni natječaj dostavit će se pisani odgovor o
odobrenoj financijskoj potpori ili razlozima neodobravanja.
Grad Zadar će najkasnije 30 dana od dana objave Odluke sklopiti ugovor o financiranju
projekta s udrugama kojima je odobrena financijska potpora.
Udruge prijavljene na Javni natječaj mogu zatražiti uvid u zapisnik o otvaranju i procjeni
projekata u roku 5 dana od dana objave Odluke na internet stranici Grada Zadra.
Ukupan iznos financijskih sredstava koji će se dodijeliti temeljem ovog Javnog natječaja
iznosi najviše 100.000,00 kn.
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Grad Zadar zadržava pravo praćenja provedbe projekta, kao i kontrolu namjenskog trošenja
odobrene financijske potpore.
VI. Rok za podnošenje prijava
Prijave se podnose u zatvorenoj omotnici u roku 30 dana od dana objave Javnog natječaja
na internet stranici Grada Zadra, na adresu:
GRAD ZADAR
Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
Narodni trg 1
23 000 Zadar
uz naznaku: „NE OTVARATI - ZA JAVNI NATJEČAJ IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
I/ILI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI ZA 2013. GODINU''
Prijave se mogu dostaviti putem pošte ili osobno u pisarnicu Grada Zadra, Narodni trg 1
(radnim danom od 8:00 do 12:00 sati).
Nepravovremeno dostavljene, nepotpune te prijave koje budu dostavljene u otvorenim
omotnicama neće se razmatrati.
Dodatne informacije mogu se dobiti na e-mail: okolis@grad-zadar.hr

Klasa: 351-01/12-01/66
Urbroj: 2198/01-1/4-12-3
Zadar, 7. prosinca 2012.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA
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