FLORA VTC d.o.o.
Vukovarska cesta 5
33 000 Virovitica
OIB: 54521868069

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu donacija u 2018. godini

UPUTE ZA PRIJAVITELJE
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1. Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini
1.1 Opis područja djelovanja udruga civilnog društva za koje se raspisuje natječaj
Jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD-a) doprinosi se definiranju kvalitetnijeg života na
regionalnoj razini, te se omogućuje kontinuitet i održivost aktivnosti i djelovanje udruga. Provedbom ovog
programa dodjele bespovratnih sredstava kojemu je cilj jačanje kapaciteta OCD-a koje djeluju na području
Grada Virovitice i Virovitičko – podravske županije, doprinijet će se razvoju regionalnog civilnog društva i
održivom razvoju.
1.2. Ciljevi natječaja i prioriteti za dodjelu sredstava
Opći cilj Javnog natječaja je financiranje projekata, programa, manifestacija i aktivnosti udruga i time
povećanje njihovog učinkovitog djelovanja od interesa za opće dobro.
Posebni cilj Javnog natječaja je unaprijediti sposobnosti OCD - a na području Grada i Županije, koje
doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta.
Prioriteti za dodjelu sredstava:
1. Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja - zaštita i promicanje zdravlja, pomoć oboljelima,
potpore osobama s invaliditetom te osobama s mentalnim oštećenjima, zaštita prava socijalno
ugroženih skupina, prevencija ovisnosti, jačanje kapaciteta organizacija za rad s braniteljima i
stradalnicima iz domovinskog rata i njihovih obitelji, jačanje kapaciteta organizacija za integraciju i
participaciju starijih osoba u društvenom životu.
2. Zaštita okoliša – zaštita endemskih vrsta, čišćenje okoliša, sprječavanje budućeg onečišćenja,
promicanje svijesti o nužnosti zaštite okoliša.
3. Sport i rekreacija - poticanje i promicanje tjelesne kulture i sportskih aktivnosti te unapređenje
zdravlja, organizacija sportskih natjecanja.
4. Odgoj, obrazovanje i znanost - edukacijski i obrazovni projekti i programi vrtića, škola,
visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnog društva, namijenjeni djeci i mladima do 25 godina
starosti, doprinos očuvanju i razvijanju hrvatskog nacionalnog identiteta i prepoznatljivosti kroz
znanstveno-istraživačke projekte, razvojne projekte, održavanje znanstvenih skupova (nacionalnih i
međunarodnih) te poticanje izvrsnosti.
5. Kultura i umjetnost - poticanje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, očuvanja nacionalne i lokalne
kulturne baštine, pomoć nadarenim umjetnicima i promocije hrvatske kulture u svijetu.
1.3. Planirani iznosi i ukupna vrijednost javnog natječaja
Za financiranje projekata u okviru ovog Natječaja raspoloživ je iznos od 250.000,00 kuna.
Projekti se mogu financirati do 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta (potrebno je
predvidjeti sufinanciranje prijavitelja ukoliko se projekt neće financirati u 100% iznosu).
PLANIRANI IZNOSI I UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG NATJEČAJA

Područje aktivnosti
Humanitarni projekti i projekti
zaštite zdravlja
Zaštita okoliša
Sport i rekreacija
Odgoj, obrazovanje i znanost
Kultura i umjetnost

Iznos financijskih sredstava u kn

Očekivani broj ugovora

90.000,00

30

15.000,00
100.000,00
15.000,00
30.000,00

5
30
5
10
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2.

Formalni uvjeti natječaja

Prijavitelji moraju biti pravne osobe, nevladine i neprofitne udruge/organizacije civilnog društva registrirane
prema Zakonu o udrugama.
2.1. Prihvatljivi prijavitelji: tko može podnijeti prijavu?
Prihvatljivi prijavitelji moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. da imaju sjedište na području Virovitičko – podravske županije
2. da su upisani u Registar udruga Republike Hrvatske
3. da su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
4. da imaju pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta
5. da vode uredno i transparentno financijsko poslovanje
2.2. Neprihvatljivi prijavitelji: tko ne može podnijeti prijavu?
Pravo na Natječaj nemaju:
1. fizičke osobe
2. poduzetnici – subjekti koji se bave ekonomskom djelatnošću
3. tijela javne vlasti
4. političke stranke
5. organizacije koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija
6. organizacije koje su u stečaju
7. organizacije ili pojedinci koji vode bilo kakav spor ili dugovanje prema društvu FLORA VTC d.o.o.
2.3. Prihvatljivi partneri na projektu/programu
Organizacije mogu djelovati zasebno ili s partnerskim organizacijama. Partnerstvo na projektu nije obvezno,
već je poželjno pri pripremi i provedbi prijavljenog projekta. Partneri moraju biti pravne osobe registrirane kao
nevladine, neprofitne organizacije, institucije i ustanove. Partnerstvo u projektu se dokazuje Izjavom o
partnerstvu, potpisanom i ovjerenom od strane nositelja projekta te svih partnera na projektu.
Partneri mogu sudjelovati u više od jedne prijave.
Ugovor o financijskoj potpori zaključiti će se s nositeljem projekta koji je ujedno odgovoran i za provedbu
projekta, namjensko trošenje odobrenih sredstava i redovito izvješćivanje. Partneri moraju zadovoljiti sve
uvjete prihvatljivosti koji vrijede za prijavitelja navedeni pod točkom 2.1. Natječaja.
2.4. Prihvatljivi projekti i programi
Program ili projekt koji se prijavi na Javni natječaj Društva mora biti pozitivno ocijenjen, odnosno zadovoljavati
njene uvjete iz Pravilnika o sponzoriranju i doniranju.
Prihvatljivo razdoblje provođenja aktivnosti je kalendarska godina za koju se raspisuje Javni natječaj.
2.5. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati ovim natječajem
Sredstvima ovog natječaja mogu se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi, nastali provođenjem 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 opravdanost visine navedenih troškova.
Pod prihvatljivim izravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz
provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa ili projekta kao što su:
- organizacija obrazovnih aktivnosti, okruglih stolova, predavanja i prezentacija (pri čemu treba posebno
naznačiti vrstu i cijenu svake usluge),
- materijal za aktivnosti,
- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti
vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene),
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-

-

usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica, obavijesti u
tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu
usluge),
troškovi nabavke opreme nužne za provedbu projekta/programa koja mora biti specificirana po vrsti i
iznosu,
izdaci za prijevoz i smještaj (pri čemu je potrebno specificirati broj osoba, odredište, učestalost i svrhu
putovanja te vrstu javnog prijevoza, vrstu smještaja i broj noćenja),
ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Pod neizravnim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom programa ili
projekta, ali neizravno pridonose postizanju njegovih ciljeva pri čemu i ovi troškovi trebaju biti specificirani i
obrazloženi (energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta, …) u maksimalnom iznosu do 25%
ukupnog odobrenog iznosa financiranja od strane Društva.
U neprihvatljive troškove spadaju:
- dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova,
- dospjele kamate,
- kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada
se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa,
- gubitci na tečajnim razlikama,
- zajmovi trećim stranama

3. Kako se prijaviti?
Podnositelji prijave – organizacije, svoje projekte i programe prijavljuju isključivo na propisanim obrascima, a
natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti sa službene web stranice Društva www.flora-vtc.hr. Obrazac prijave
se popunjava rukom ili putem računala te šalje u papirnatom obliku. Prijava sadržava obvezne obrasce
vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom organizacije.
1. Obvezni dokumenti i obrasci za prijavu projekta/programa su:
a) prijavnica za natječaj za donacije
b) ispis iz registra udruga (ne starija od tri mjeseca)
2. Uz navedene obrazac može se dostaviti:
a) Detaljan opis projekta/programa:
- opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt
- ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
- plan rada
- očekivani rezultati
b) Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa
c) Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije
3.1. Gdje poslati prijavu?
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom na adresu FLORA VTC d.o.o., Vukovarska cesta
5, 33 000, Virovitica, s naznakom „Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini“.
3.2. Rok za slanje prijava
Rok za prijavu na Javni natječaj je 23.02.2018. godine što je ujedno i završetak trajanja natječaja.
Prijava je dostavljena u roku ako je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti na dan koji je
naznačen kao rok za prijavu na Javni natječaj. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u sjedištu Društva, na
omotnici će biti upisan datum predaje prijave. Sve prijave poslane izvan roka neće biti uzete na razmatranje.
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3.3. Kome se obratiti ukoliko imate pitanja?
Sva pitanja vezana uz Javni natječaj mogu se postaviti slanjem upita na adresu elektronske pošte
petar.furdic@flora-vtc.hr ili na telefonski broj: 033/803-150.
U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, davatelj sredstava ne može davati prethodna
mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova navedenih u prijavi.

4. Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli sredstava
Sve pristigle i zaprimljene prijave razmatra Povjerenstvo.
Povjerenstvo razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su
propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili
projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje direktor Društva. Nakon donošenja odluke o
programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Društvo će javno objaviti rezultate
natječaja s podacima o organizacijama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima
odobrenih sredstava financiranja.
Organizacijama 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 ocjenu njihovog programa ili projekta.
Organizacije koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava mogu podnijeti prigovor. Prigovori
se podnose Društvu u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima
natječaja, a odluku po prigovoru donosi Služba pravnih i općih poslova Društva.
Sa predlagateljima koji su udovoljili propisanim natječajnim uvjetima i ostvarili potporu, sklopit će se ugovor o
financiranju programa ili projekata najkasnije 60 dana od dana donošenja odluke o financiranju.
Sva pitanja koja nisu uređena ovim Uputama primjenjuju se odredbe Uredbe o kriterijima, mjerilima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(„Narodne novine“ 26/15.)

U Virovitici, 04.01.2018. g.
Ur.br.:___________________/18

FLORA VTC d.o.o.
Željko Iharoš, direktor
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