Na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge ("Narodne novine", broj 26/15. ) i članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije
civilnog društva (“Službene novine Općine Marčana”, broj 3/16.), Načelnik Općine Marčana dana 22. siječnja 2018. godine, donio je

GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA
OD INTERESA ZA OPĆINU MARČANA KOJE PROVODE UDRUGE
I.
Godišnji plan raspisivanja natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Marčana koje provode udruge (u daljnjem tekstu:
Godišnji plan) utvrđuje se kako slijedi:

R.b.

1.

Naziv
upravnog
odjela
Jedinstveni
upravni odjel

Naziv natječaja

Javni natječaj za
financiranje programa i
projekata koje u pojedinim
područjima provode
udruge civilnog društva u
2018. godini

Ukupna
vrijednost
natječaja (kn)
80.000,00

Okvirni
broj
planiranih
ugovora
10

Raspon sredstava
namijenjenih
financiranju
pojedinog
programa/projekta
od 2.000,00
do 20.000,00

Planirano
vrijeme
objave
natječaja

Financijska
podrška se
ostvaruje na
rok

veljača 2018.

do.31.12.
2018.

Napomena

Javni
natječaj
se
provodi za područja
socijalne
skrbi,
braniteljskih udruga i
udruga proizašlih iz II.
sv. rata, volonterstva,
razvoja
civilnog
društva, razvoj lokalne
zajednice,
poljoprivrede, zaštite
prava
potrošača,
njegovanja zavičajnog
identiteta,
razvoj
ruralnih
područja,
poticanje
djece
i
mladih u tehničkoj
kulturi,
očuvanja
prirode i
zaštite

okoliša.
Javni natječaj provodi se
za promicanje kulture

Jedinstveni
upravni odjel

Javni natječaj za
financiranje programa
javnih potreba u kulturi za
2018. godinu

120.000,00

2

od 5.000,00
do 30.000,00

Jedinstveni
upravni odjel
Sportska
zajednica
Općine
Marčana

Javni natječaj za
financiranje programa
udruga u sportu koje
djeluju na području Općine
Marčana za 2018. godinu

500.000,00

20

od 3.000,00
do 130.000,00

veljača 2018.

do.31.12.
2018.

Jedinstveni
upravni odjel
Sportska
zajednica
Općine
Marčana

Javni natječaj za
financiranje programa
udruga u sportu koje
djeluju na području Općine
Marčana za 2019. godinu

500.000,00

20

od 3.000,00
do 130.000,00

rujan 2018.

do.31.12.
2019.

veljača 2018.

do.31.12.
2018

2.

3.

4.

kroz djelatnost udruga
građana, programe i
projekte
usmjerene
razvoju
kulturnog
amaterizma
i
programe i projekte u
kulturi usmjerene na
rad s djecom i
mladima
Javni
natječaj
se
provodi
za
zadovoljavanje javnih
potreba u sportu koje
se zadovoljavaju putem
sportskih udruga
Javni
natječaj
se
provodi
za
zadovoljavanje javnih
potreba u sportu koje
se zadovoljavaju putem
sportskih udruga

II.
Ovaj Godišnji plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se mrežnim stranicama Općine Marčana www.marcana.hr.
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Marčana, 22. siječnja 2018.
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OPĆINSKI NAČELNIK
Predrag Pliško
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