JAVNI NATJEČAJ
za financiranje organizacije sportskih, zabavnih i kulturnih
manifestacija značajnih za turizam
za 2020. godinu

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Datum raspisa Javnog natječaja: ___05. ožujak 2020. g.________
Rok za dostavu prijava: _____03. travanj 2020. g.____________

Medulin, __05. ožujka 2020.___
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1. CILJEVI NATJEČAJA I PRIORITETI ZA DODJELU SREDSTAVA
TZO Medulin raspisuje ovaj Javni natječaj s ciljem da se potakne i potpomogne udruge i druge
neprofitne organizacije s područja općine Medulin (u daljnjem tekstu: Prijavitelji) da se realizacijom
sportskih, kulturnih i zabavnih programa/projekata/manifestacija (u daljnjem tekst: programi) aktivno
uključe i doprinesu obogaćivanju/unapređenju turističke ponude destinacije Medulin Riviera
(turistička destinacija Medulin Riviera obuhvaća teritorijalno područje općine Medulin, tj. naselja
Medulin, Premantura, Banjole, Pješčana Uvala, Pomer, Vinkuran i Vintjan) , te pridonese produljenju
turističke sezone.
Pri tome Prijavitelji mogu na ovaj Javni natječaj prijaviti programe koji zadovoljavaju barem jedan od
sljedećih kriterija:
1.
2.
3.
4.

Unapređuju / obogaćuju turističku ponudu destinacije Medulin Riviera;
Programi koji omogućuju / doprinose produljenju turističke sezone;
Promoviraju turističku destinaciju Medulin Riviera;
Ostvaruju / utječu na povećanje dolazaka/noćenja u turističkoj destinaciji Medulin Riviera

2. UKUPNA VRIJEDNOST NATJEČAJA
Ukupna planirana vrijednost natječaja je 150.000 Kn.
Najniži iznos sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po jednom Prijavitelju je 1.000,00 Kn, a najviši
10.000,00 Kn. Očekivani broj ugovora je 20.
Jedan Prijavitelj može prijaviti više programa, pri čemu visina ukupno dodijeljenih financijskih
sredstava za sve programe jednog Prijavitelja ne može biti veća od 10.000 Kn.
3. VRIJEME TRAJANJA FINANCIRANJA
Sva financijska sredstva koja TZO Medulin dodjeljuje putem ovog natječaja odnose se na programe koji
će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuje natječaj.
Ovim natječajem neće se financirati višegodišnji programi.
Teritorij za provedbu programa je područje općine Medulin.

4. PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi prijavitelji su:
- pravne osobe registrirane kao udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u RNO
registar i imaju sjedište na području općine Medulin;
- oni koji nemaju dugovanja prema TZO Medulin;
- oni koji su uredno ispunili sve obveze prema TZO Medulin za financiranje programa iz svih
prethodnih razdoblja (npr. dostavili izvješća i sl.) te nisu prekršili odredbe prethodnih natječaja.
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5. NEPRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prijavitelji koji nisu prihvatljivi su:
-

Pravne osobe registrirane kao udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u RNO
registar i nemaju sjedište na području općine Medulin;
Udruge koje su nenamjenski trošile sredstva iz prethodnih natječaja;
Udruge koje TZO Medulin nisu dostavile svu dokumentaciju o realiziranim programima po
prethodnim natječajima i definiranu ugovorima;
Udruge koje imaju dugovanja prema TZO Medulin;
Udruge koje su u stečaju.

6. PRIHVATLJIVI PARTNERI NA PROGRAMU
Ovim Javnim natječajem nije predviđeno partnerstvo.
7. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Prihvatljivi troškovi programa su:
-

Svi troškovi nastali za vrijeme razdoblja provedbe programa u skladu s Ugovorom;
Moraju biti navedeni u Obrascu 1 – Prijava programa
Nužni su za realizaciju odobrenog programa;
Moraju biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod Korisnika
financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija

Odobrena financijska sredstva financijske potpore Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju
programa utvrđenog u Obrascu 1 – Prijava programa.
Svako odstupanje od Proračuna programa, a koje nije odobreno od strane TZO Medulin smatrati će se
nenamjenskim trošenjem sredstava.
7.1. IZRAVNI TROŠKOVI
U skladu s prihvatljivim troškovima, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge:
-

Putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u programu;
Troškovi zaposlenika angažiranih na programu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te
porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću;
Troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih
isključivo za program
Troškovi potrošne robe
Troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama.

7.2. NEIZRAVNI TROŠKOVI
Ovim Natječajem nije predviđeno priznavanje neizravnih troškova programa.
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8. NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Neprihvatljivim troškovima programa smatraju se:
- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
- dospjele kamate;
- stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
- kupovina zemljišta ili građevina;
- gubici na tečajnim razlikama;
- zajmovi trećim stranama.

9. ZABRANA DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
Bez obzira na kvalitetu predloženog programa TZO Medulin neće dati financijska sredstva za aktivnosti
koje se već financiraju iz nekog drugog javnog izvora i po posebnim propisima kada je u pitanju ista
aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o
koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.
10. NAČIN PRIJAVE
Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje
dostupni na mrežnim stranicama www.tzomedulin.org
Prijave se dostavljaju u papirnatom odliku.
Obrasce prijave je potrebno ispuniti na računalu. Rukom ispisani obrasci neće se uzeti u razmatranje.
Prijave koje nisu dostavljene u papirnatom obliku na propisanim obrascima, u propisanom roku,
popunjene na računalu, koje nisu potpisane i ovjerene pečatom udruge, nepotpune prijave i prijave
koje ne sadrže obvezne priloge smatrati će se nevažećima te se neće razmatrati.
Prijava programa se smatra potpunom ako sadrži:
-

-

Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac 1 – Prijava programa
Preslika Izvatka iz Registra udruga RH ili ispis Izvatka sa web stranica Registra
https://registri.uprava.hr/#!udruge koji nije stariji od 90 dana od datuma prijave na ovaj Javni
natječaj
Preslika Izvatka iz Registra neprofitnih organizacija ili ispis Izvatka sa web stranica Registra
https://banovac.mfin.hr/rnoprt/
Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac 2 – Izjava o nepostojanju dvostrukog
financiranja
Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju duga prema TZO
Medulin i državnom proračunu;

11. GDJE POSLATI PRIJAVU?
U potpunosti ispunjena, potpisana i ovjerena Prijava u papirnatom obliku sa svim obveznim prilozima
podnosi se u zatvorenoj omotnici osobno ili kurirom (predaja u uredu TZO Medulin u Medulinu,
Brajdine 41 radnim danom od 8-16 h) ili preporučenom pošiljkom na adresu:
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TZO Medulin, Brajdine 41, 52203 Medulin
na omotnici prijave mora biti istaknuto: „JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE 2020 – NE OTVARAJ“

12. ROK ZA SLANJE PRIJAVE
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja za financiranje organizacije
sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam, odnosno do 03. travnja 2020.
Prijave koje nisu dostavljene u roku određenom Javnim natječajem i koje nisu sačinjene sukladno
Javnom natječaju i Uputama za prijavitelje neće se razmatrati.

13. KOME SE OBRATITI AKO IMATE PITANJA?
Pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem slanjem upita
na e-mail renata.kuharic@tzom.hr , najkasnije 15 dana prije roka isteka za podnošenje prijave.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, TZO Medulin ne može davati
prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

14. PROVJERA ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA NATJEČAJA
Po isteku roka za podnošenje prijava na ovaj Javni natječaj , ured TZO Medulin pristupiti će postupku
provjere ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.
U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:
-

Da li je prijava dostavljena na pravi natječaj i u zadanom roku;
Da li su dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci;
Da li je dostavljena sva obavezna popratna dokumentacija;
Da li je zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju
Da li je lokacija provedbe projekta prihvatljiva (da li se program održava na području općine
Medulin)
Da li je prijavitelj prihvatljiv sukladno uputama za prijavitelje
Da li su ispunjeni i drugi propisani uvjeti javnog natječaja

Prijave koje su ispunile formalne uvjete upućuju se u daljnju proceduru, odnosno na stručno
ocjenjivanje.
15. PODNOŠENJE PRIGOVORA
Sve udruge čije su prijave odbijene iz razloga ne ispunjavanja formalnih uvjeta, o toj činjenici biti će
obaviještene u roku od najviše 8 dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih 8 dana
od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor direktoru TZO Medulin koji će u roku od 3 dana od
primitka prigovora odlučiti o istome.
U slučaju prihvaćanja prigovora od strane direktora TZO Medulin prijava će biti upućena u daljnju
proceduru na stručno ocjenjivanje, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena o čemu
će biti obaviještena udruga koja je prigovor podnijela.
Odluka kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.
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16. PROCJENE PRIJAVA KOJE SU ZADOVOLJILE PROPISANE UVJETE NATJEČAJA
Ocjenjivanje prijavljenih programa i javna objava rezultata
Komisija za ocjenjivanje prijava razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja
sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom.
Kriteriji za procjenu programa su:
KRITERIJ
Unapređuju / obogaćuju turističku ponudu
destinacije Medulin Riviera
Programi koji omogućuju / doprinose
produljenju turističke sezone
Promoviraju turističku destinaciju Medulin
Riviera
Ostvaruju / utječu na povećanje
dolazaka/noćenja u turističkoj destinaciji
Medulin Riviera

BROJ BODOVA
1-10
1-10
1-10
1-10

Komisija za ocjenjivanje koju imenuje Turističko vijeće TZO Medulin bodovati će prispjele prijave na
natječaj sukladno utvrđenim kriterijima te donijeti Odluku o programima kojima su odobrena
financijska sredstva.
Odluka o dodjeli financijskih sredstava Komisije za ocjenjivanje je konačna.
Nakon donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava, TZO Medulin će istu javno objaviti na
mrežnim stranicama www.tzomedulin.org u roku od 8 dana od dana donošenja Odluka. U istom roku
TZO Medulin će obavijestiti sve prijavitelje o rezultati natječaja, a prijaviteljima čiji programi nisu
prihvaćeni u obavijesti će navesti i razloge nefinanciranja.
17. PRIGOVOR NA ODLUKU O DODJELI FINANCIJSKIH SREDSTAVA
Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva, može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od
dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog
programa uz pravo TZO Medulin da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program.
TZO Medulin daje neuspješnom prijavitelju na uvid samo dokumentaciju i podatke koji se odnose na
njegovu prijavu. Zahtjev za uvid u ocjenu kvalitete prijavljenog programa dostavlja se TZO Medulin
pisanim putem.
TZO Medulin udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućava
pravo na prigovor.
Prigovor ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu postupka po javnom natječaju.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak, te eventualno na bodovanje nekog
kriterija s 0 bodova, ukoliko udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije
bodovanje.
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Prigovor se podnosi TZO Medulin u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti
o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi Turističko vijeće
TZO Medulin. Rok za donošenje odluke po prigovoru je 8 dana od dana primitka prigovora.
Odluka Turističkog vijeća TZO Medulin kojom je odlučeno o prigovoru je konačna.
18. SKLAPANJE UGOVORA O FINANCIRANJU PROGRAMA
Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva TZO Medulin će potpisati ugovor o
financiranju programa najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.
U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa, TZO Medulin će prethodno
pregovarati o stavkama proračuna programa i aktivnostima u opisnom i financijskom dijelu programa
koje treba izmijeniti, a postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni
obrasci prijave 1. i 2. postaju sastavni dio ugovora. Prilikom pregovaranja TZO Medulin će prioritet
financiranja staviti na aktivnosti koje učinkovitije ostvaruju ciljeve iz natječaja.
U slučajevima kada je Korisnik isti program prijavio na natječaj TZO Medulin i na natječaje drugih
institucija, a pri tome je tražio financiranje pojedinih dijelova programa na svakom od natječaja (nema
dvostrukog financiranja), rok za potpisivanje ugovora može se produžiti do trenutka donošenja odluka
o financiranju programa od strane drugih institucija, odnosno maksimalno na 90 dana od dana
donošenja odluke o financiranju od strane TZO Medulin.
19. PRAĆENJE PROVEDBE ODOBRENIH I FINANCIRANIH PROGRAMA I VREDNOVANJE
PROVEDBE NATJEČAJA
TZO Medulin će u suradnji s korisnikom financija pratiti provedbu financiranih programa udruga.
Praćenje će se vršiti temeljem opisnih i financijskih izvješće korisnika sredstava.
Uz opisna izvješća korisnik sredstava dostavlja i popratne materijale kao što su isječci iz novina, objave
na društvenim mrežama, fotografije i sl.
U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, neovisno o tome iz kojeg su izvora
financirani.
Za troškove koji su podmireni iz sredstava TZO Medulin obavezno se dostavljaju dokazi o nastanku
troška (preslici računa, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazu
o plaćanju istih (preslika naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).
20. INDIKATIVAN KALENDAR NATJEČAJNOG POSTUPKA
FAZE NATJEČAJNOG POSTUPKA
Objava natječaja
Rok za slanje prijava
Rok za slanje pitanja vezanih za natječaj
Rok za slanje odgovora na pitanja vezana za natječaj
Rok za provjeru formalnih uvjeta natječaja
Rok za slanje obavijesti o nezadovoljavanju formalnih uvjeta natječaja
Rok za procjenu prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja
Rok za ugovaranje

ROK
05.03.2020.
03.04.2020.
19.03.2020.
26.03.2020.
13.04.2020.
20.04.2020.
30 dana
30 dana
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