ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Temeljem članka 9. stavak 1. 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), članka 17. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za
opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske
županije“, br. 16/17) te članka 65. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske
županije“, br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17 i 2/17), Župan Istarske županije dana 22. prosinca 2017.
godine, donosi

ODLUKU
o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Istarske županije
za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja
međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za
financiranje u okviru programa Europske unije i drugih
programa međunarodne suradnje

I.
Ovom odlukom utvrđuje se način raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna
Istarske županije za 2018. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga iz područja
međunarodnih aktivnosti te sufinanciranju projekata odobrenih za financiranje u okviru
programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, u ukupnom iznosu od
250.000,00 kuna, koja su planirana u Proračunu Istarske županije za 2018. godinu te
raspoređena u razdjelu 015 Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove,
pozicija 185298.

II.
Sredstava navedena u točki I. ove Odluke raspodijelit će se temeljem Javnog poziva
za podnošenje prijava za dodjelu sredstava udrugama za međunarodne aktivnosti i
sufinanciranje projekata odobrenih za financiranje u okviru programa Europske unije i drugih
programa međunarodne suradnje, kojeg će objaviti Upravni odjel za međunarodnu suradnju i
europske poslove Istarske županije.
Temeljem Javnog poziva iz stavka 1. ove točke bit će raspoređena sredstva u
sljedećim prioritetnim područjima:
-

prioritetno područje I. – međunarodne aktivnosti udruga, u ukupnom iznosu od
70.000,00 kuna,

-

prioritetno područje II. - sufinanciranje projekata udruga odobrenih za financiranje u
okviru programa Europske unije i drugih programa međunarodne suradnje, u ukupnom
iznosu od 180.000,00 kuna.

III.
Prioritetno područje I. (međunarodne aktivnosti udruga) obuhvaća sljedeće aktivnosti:
- umrežavanje udruga s međunarodnim udrugama,
- edukaciju članova udruga u inozemstvu na temu politika Europske unije te
pripreme i provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije i
drugih programa međunarodne suradnje,

- sudjelovanje članova udruga na međunarodnim događanjima s ciljem
promicanja istarskog kulturnog identiteta.
Predmet Javnog poziva iz točke II. ove Odluke, u dijelu koji se odnosi na prioritetno
područje I. (međunarodne aktivnosti udruga), mogu biti isključivo aktivnosti navedene u stavku
1. ove točke.

IV.
Obvezna dokumentacija za provedbu Javnog poziva iz točke II. ove Odluke čini njezin
sastavni dio te sadrži sljedeće dokumente za prioritetno područje I. i prioritetno područje II.:
1. Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode
udruge na području Istarske županije („Službene novine Istarske županije“, br. 16/17);
2. Upute za prijavitelje;
3. Obrasce za prijavu projekta:
a) obrazac opisa projekta,
b) obrazac proračuna projekta;
4. Obrazac popisa priloga uz prijavu;
5. Obrazac za procjenu kvalitete projekta;
6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
7. Obrazac izjave o partnerstvu;
8. Obrazac izjave o projektima udruge financiranim iz javnih izvora;
9. Obrazac ugovora o dodjeli financijskih sredstava;
10. Obrasce za izvještavanje:
a) obrazac opisnog izvještaja provedbe projekta,
b) obrazac financijskog izvještaja provedbe projekta.

V.
Javni poziv s dokumentacijom iz točke IV. ove Odluke objavljuje se u cijelosti na
mrežnim stranicama Istarske županije www.istra-istria.hr i mrežnim stranicama Ureda za
udruge Vlade Republike Hrvatske www.udruge.gov.hr , dok će se obavijest o objavljenom
Javnom pozivu objaviti u dnevnom glasilu „Glas Istre“.

VI.
Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije nadležan
je za provedbu natječajnog postupka.
Sukladno Pravilniku o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Istarske županije i Uputama za prijavitelje, Povjerenstvo za
pripremu i provedbu natječajnog postupka te provjeru ispunjavanja propisanih (formalnih)
uvjeta javnog poziva imenuje v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i
europske poslove Istarske županije iz redova zaposlenika Županije.
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata, kao nezavisno stručno tijelo kojega
mogu sačinjavati predstavnici Istarske županije, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni
stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva, imenuje Župan na prijedlog nadležnog
Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i europske poslove Istarske županije.

Članovi oba Povjerenstva postupat će sukladno proceduri navedenoj u Pravilniku o
financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Istarske županije i Uputama za prijavitelje.

VII.
Temeljem provedenog postupka ocjenjivanja prijava projekata, Župan Istarske
županije donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava.
Odluka iz stavka 1. ove točke će po usvajanju biti objavljena na mrežnim stranicama
Istarske županije www.istra-istria.hr .

VIII.
Temeljem Odluke o dodjeli financijskih sredstava, Istarska županija će s udrugama kao
korisnicima financijskih sredstava sklopiti pojedinačne ugovore o financiranju projekata.

IX.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za međunarodnu suradnju i
europske poslove Istarske županije.

X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
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Dostaviti:
1. Upravni odjel za međunarodnu suradnju i
europske poslove Istarske županije,
2. Pismohrana, ovdje.

