
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

Na temelju članka 44. stavka 1. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za 
opće dobro koje provode udruge na području Istarske županije („Službene novine“ br. 16/17. 
i 19/17.) i članka 65. Statuta Istarske županije – Regione Istriana („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09., 4/13.,16/16.,1/17., 2/17. i 2/18.), Župan Istarske županije – Regione 
Istriana, dana 19. travnja 2019. godine donosi 
 
 

O D L U K U 
o sufinanciranju projekata po prijavama pristiglih od 22. ožujka do 15. travnja  2019. g. 
temeljem Javnog poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 
2019. g. (prioritetno područje – promicanje dvojezičnosti i očuvanje kulturne baštine  

talijanske  nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina) 
 

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se sufinanciranje projekata iz područja promicanja dvojezičnosti i 
očuvanja kulturne baštine  talijanske  nacionalne zajednice i drugih nacionalnih manjina po 
prijavama pristiglih od 22. ožujka do 15. travnja 2019. godine,  temeljem Javnog poziva za 
dodjelu financijskih podrški za projekte malih vrijednosti u 2019. godini, kako slijedi: 
 

Red.br. Naziv prijavitelja Naziv projekta Zatražena 
sredstva 

Odobrena 
sredstva 

 
1. 

 
VOLIM ISTRU 

 
Koncert Zoran 
Tomaić, tenor 

 
15.000,00kn 

 
15.000,00kn 

 
 
2. 

 
 
AAC-KUU „GIUSTO 
CURTO“ 
 

Multimedijalna 
izložba „Pamćenje 
kroz vrijeme“ (u čast 
65. obljetnice 
kulturno-
umjetničkog rada 
Virgilia Giuricina) 

 
 
15.000,00kn 

 
 
10.000,00kn 

 
 

Članak 2. 
Utvrđuje se da se temeljem ocjene Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih 
projekata/programa putem Javnog  poziva za dodjelu financijskih podrški za projekte male 
vrijednosti u 2019. godini odbijaju sljedeće prijave projekata pristiglih u periodu i po Javnom 
pozivu iz članka 1. ove Odluke: 
 

Red.br. Naziv prijavitelja Naziv projekta 

 
1. 

 
AAC-KUU „GIUSTO CURTO“ 
 

 
Un viaggio nella storia – Putovanje u povijest 

 
 

Članak 3. 
Međusobna prava i obveze između Istarske županije – Regione Istriana i korisnika financijske 
podrške iz članka 1. ove Odluke uredit će se Ugovorom o sufinanciranju projekta koji će se 
sklopiti najkasnije u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke. 
 
  



                                                             
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
 
Klasa: 402-01/19-01/11 
Ur.broj: 2163/1-01/8-19-04 
Pula, 19. travnja 2019. 
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
 

ŽUPAN 
mr. sc. Valter Flego 

 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine IŽ 
2. Pismohrana, ovdje 
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