REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 007-02/14-01/05
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 03. ožujka 2014.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
PREDMET: Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu
financijskih potpora projektima ili programima
udruga na području Krapinsko-zagorske županije
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 03. ožujka 2014. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili
programima udruga na području Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje
Županijskoj skupštini na razmatranje i donošenje.
3. Za izvjestitelja po točci 1., a vezano uz točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Nikola
Gospočić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade.

ŽUPAN
Željko Kolar
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE

KLASA: 007-02/14-01/05
URBROJ: 2140/01-09-14-2
KRAPINA, 27. 02. 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Nacrt prijedloga odluke o kriterijima za dodjelu
financijskih potpora projektima ili programima
udruga na području Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ:

Čl. 23. Zakona o udrugama (N. N. br. 88/01 i 11/02) i
Čl. 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:

Županijska skupština

PREDLAGATELJ:

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade – Županu
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ:

Nikola Gospočić, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu
skrb, udruge i mlade

OBRAZLOŽENJE:
Imajući u vidu nespornu važnost i značaj civilnog društva, kao jedne od temeljnih
odrednica suvremene demokracije, Krapinsko-zagorska županija nastoji razvijati partnerski
odnos s građanima i organizacijama civilnog društva na svom području. Sukladno tome,
prihvaćen je i najtransparentniji način za ostvarivanje financijskih potpora djelovanju udruga
putem javnog natječaja, koji je temeljem Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske
potpore programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije
(«Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 17/02, 4/04 i 30/09), prvi puta
raspisan 2003. godine. Temeljem odredbi ove Odluke u kojoj su izvršene manje izmjene
2004. i 2009. godine, dodjeljivala se financijska potpora programima i projektima udruga na
području županije, sve do sada. Prateći pozitivne iskorake u segmentu unapređenja razvoja

civilnog društva, uočila se potreba za stanovitim izmjenama dosadašnjeg modela financiranja
djelovanja udruga na području županije. Nastojeći u otvorenom dijalogu i suradnji s
organizacijama civilnog društva utvrditi najprihvatljiviji i najtransparentniji način za
unapređenje razvoja civilnog društva na području županije, pokrenut je postupak donošenja
nove Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga na području
Krapinsko-zagorske županije. Kako bi cijeli postupak bio maksimalno otvoren prema
građanima i udrugama, objavljen je Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u
postupku donošenja Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima udruga
na području Krapinsko-zagorske županije. Javni poziv bio je otvoren od 10. do 17. veljače
2014. godine tijekom kojeg se o Nacrtu prijedloga Odluke izjašnjavala zainteresirana javnost
– građani, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove – svi zainteresirani
da svojim prijedlozima, mišljenjima i sugestijama pridonesu donošenju kvalitetne i provedive
Odluke. Zainteresirani čimbenici pozvani su da se, između ostalog, izjasne o predloženim
izmjenama dosadašnje prakse:
- financijskim potporama dodjeljivale bi se isključivo projektima udruga po
predloženim kriterijima,
- kriterijima po kojima se ne mogu ostvariti financijske potpore,
- projekti bi se s obzirom na sadržaj aktivnosti razvrstavali u predložena područja,
- vrednovanje projekta vršilo bi jedno stručno povjerenstvo od sedam članova/ica –
jednog predstavnika/ice Upravnog odjela nadležnog za udruge, dva
predstavnika/ice ustanova koje je osnivač Krapinsko-zagorska županija, dva
predstavnika/ice radnih tijela Županijske skupštine i dva predstavnika/ice udruga
po utvrđenom evaluacijskom obrascu,
- minimalni iznos financijske potpore pojedinom projektu iznosio bi 5.000,00
kuna, a maksimalni 50.000,00 kuna.
Sva zaprimljena mišljenja naznačena su u prilogu Savjetovanje sa zainteresiranom
javnošću, s opaskama o prihvaćenim i ne prihvatljivim prijedlozima. Najznačajniji prihvaćeni
prijedlog odnosi se na proširenje dodjele financijskih potpora i na programe od osobitog
interesa za opće/javno dobro na području Krapinsko-zagorske županije, a ne samo na projekte
kako je to predloženo Nacrtom prijedloga Odluke. U tom smislu primjedbe udruga su
prihvaćene, sve sukladno odredbama članka 23. važećeg Zakona o udrugama.
Sva prihvaćena mišljenja zainteresirane javnosti ukomponirana su u konačni Nacrt
prijedloga Odluke koji se upućuje Županu na razmatranje i Županijskoj skupštini na
donošenje.

PRIPREMILA:
Savjetnica
Ksenija Čuček, dipl. polit.
PRILOG:
- Nacrt prijedloga Odluke s prijavnim obrascima,
- Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću,
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa
zainteresiranom javnošću.

PROČELNIK
Nikola Gospočić, dipl. iur.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih potpora
projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije
Krapinsko-zagorska županija objavljuje objedinjene primjedbe zaprimljene od strane predstavnika zainteresirane javnosti koji su dostavili primjedbe
na Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za dodjelu potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije putem održanog
savjetovanja provedenog u razdoblju od 10. do 17. veljače 2014.godine, te očitovanje o prihvaćanju/neprihvaćanju istih.

Red.
br.

1.

Naziv dionika
(pojedinac,
organizacija,
institucija)
Mreža udruga
Zagor, Zabok

Članak na
koji se
odnosi
Tekst primjedbe / prijedloga
primjedba/
prijedlog
Članak 4.
Formulaciju «povezanost projekta sa županijskom razvojnom
strategijom», predlažu promijeniti u «Povezanost projekta sa Županijskom
razvojnom strategijom, te ostalim razvojnim dokumentima na regionalnoj
razini».

Razlog prihvaćanja/
neprihvaćanja
primjedbe ili
prijedloga
Prihvaćeno.
Nemoguće je unaprijed
odrediti rokove, budući da
zbog tehničkih okolnosti
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2.

Udruga
dragovoljaca i
Članak 2.
veterana
Domovinskog
rata Republike
Hrvatske,
Podružnica
Članak 3.
Krapinskozagorske
županije, Krapina Članak 6.
Članak 7.

3.

Društvo za pomoć Članak 2.
mentalno

Predlažu definiranje roka do kada će Povjerenstvo dati svoju evaluaciju te
do kojeg će roka Županija objaviti rezultate natječaja i gdje.
Predlažu manje izmjene Prijedloga opisnog obrasca (zamjena riječi u
prijedlogu) te detaljne podatke o volonterima u projektu.
Predlažu da obrazac proračuna bude u excel verziji.
Mišljenja su da je javni poziv trebalo održati znatno ranije uz provođenje
javne rasprave, radionice ili organizaciju okruglog stola o dosadašnjim
iskustvima.
Predlažu dopunu članka 2. tekstom u nastavku «pri čemu prednost imaju
projekti udruga koje su organizirane na županijskoj razini sa potrebnom
infrastrukturom».
Predlažu brisanje stavka 2., članka 2. jer će se na tako predloženi način
ionako mala sredstva još više razvodniti.
Predlažu dodatak točke 7. stavku 1. Unapređenje kvalitete života hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji.
Predlažu dodatak teksta u nastavku «koji ima biti proveden najkasnije do
kraja mjeseca veljače tekuće godine».
Predlažu izmjenu stavka 3. po pitanju sastava povjerenstva za vrednovanje
projekata na način da ga čini deset članova/ica i to: po jedan
predstavnik/ica Upravnog odjela, ustanove koje je osnivač Krapinskozagorska županija, radnog tijela Županijske skupštine i sedam
predstavnika/ica udruga prema područjima iz članka 3. Prijedloga Odluke.
Predlažu izmjenu stavka 5. koji bi glasio «Udruge koje su razvrstane u
područja iz članka 3. predlažu člana u povjerenstvo koje imenuje župan.
Mandat tako izabranog povjerenstva traje dvije godine».
U Obrascu natječaja predlažu dodatno pojašnjenje pojmova «neformalno
partnerstvo» i članstvo u domaćim ili međunarodnim organizacijama što je
važno za one udruge koje nemaju pravnu osobnost jer djeluju preko
Središnjica na državnoj razini.

ponekad ih nije moguće
realizirati.

Ponudit će se word i excel
verzija.
Nije prihvatljivo. Udruge
trebaju imati jednake
pozicije pri raspisivanju
natječaja i udovoljavati
kriterijima natječaja.
Nije prihvatljivo. Nastoji se
potaknuti
udruge
na
partnersko povezivanje.
Udruge proistekle iz
Domovinskog rata uvrštene
su u područje «unapređenje
položaja ranjivih skupina».
Vrijeme raspisivanja
natječaja ovisno je i o
dinamici punjenja
županijskog proračuna.
Članovi/ice povjerenstva bit
će stručne osobe, s
operativnim brojem za
kvalitetan rad, a mandat se
veže uz aktualni saziv
Županijske skupštine.
Prihvaća se. Termin
«neformalno partnerstvo»
briše se.
Predlažu dopunu članka 2. na način da se iza riječi djelatnost doda «i Nije prihvatljivo.
ljudske resurse», a iza riječi propisa, dodaje «i odluka».
Nije prihvatljivo. Predložena

2

retardiranim
osobama,
Krapina

4.

Društvo invalida
rada Krapina

5.

Damir Hubak
(LOBORFEST,
Lobor)
Odred izviđača
«Hrvatsko
zagorje», Krapina

6.

7.

Leonard Fulir
(KUD «Kaj»,
Zlatar Bistrica)

8.

Nenad Borovčak
(GOKUL, Zabok)

Stavak 2. istog članka da se nadopuni tekstom «ali ne u svojstvu nositelja
projekta».
Predlažu da se u Obrascu proračuna razdvoje «plaće i naknade» i «putni
troškovi».
Sugeriraju izradu unificiranog obrasca Izjave o partnerstvu sa zaglavljem
županije.
Predlažu da se sukladno odredbi članka 23., stavka 1. i 4. Zakona o
udrugama Nacrt prijedloga Odluke dopuni i «programima» budući da je
spomenutim zakonom propisano da «Vlada Republike Hrvatske, na osnovi
provedenog natječaja, dodjeljuje dotaciju iz državnog proračuna udrugama
za projekt ili program koji je od osobitog interesa za opće/javno dobro u
Republici Hrvatskoj» i da se «Odredbe ovog članka na odgovarajući se
način primjenjuju na dodjelu dotacija iz proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave».
Pravo udruga na sufinanciranje programa evidentirano je i s još nekoliko
domaćih i međunarodnih zakona i povelja (navode ih u očitovanju).
Nema primjedbi na Nacrt prijedloga Odluke, no iznosi prijedloge kriterija
za vrednovanje uz bodovne iznose.
Suglasni su s predloženim dokumentima te predlažu da se odobrena
sredstva isplaćuju na način isplate pola iznosa nakon natječaja, a druga
polovica kod predaje izvještaja o provedenom projektu. Time bi se moglo
izbjeći neprovođenje ili djelomično provođenje projekta.
Također predlažu veće vrednovanje volonterskog rada u prethodnom
razdoblju prije prijave projekta.
Iznosi mišljenja o djelovanju kulturnih udruga i udruga kulturnog
amaterizma i mogućim načinima funkcioniranja i financiranja njihova
rada.
Predlaže promjenu termina raspisivanja natječaja na način da se natječaj
raspiše u posljednjem kvartalu tekuće godine za sljedeću godinu.
Umjesto područja «zaštita i očuvanje kulturne baštine» valjalo bi koristiti

formulacija sastavni je dio
stavka 2.
Nije prihvatljivo. Zbog
ograničenih sredstava, ne
mogu se financirati plaće.
Prihvaća se.
Prihvaća se. Sukladno članku
23. Zakona o udrugama,
financirat će se i programi od
osobitog interesa za
opće/javno dobro na
području Krapinskozagorske županije.

Imat će se u vidu pri izradi
obrasca za vrednovanje
projekta.
Isplata odobrenih sredstava
ovisna je o dinamici punjenja
županijskog proračuna, a
realizacija projekta
dokumentira se i
podnošenjem izvješća.
Kulturni amaterizam
financira se putem Zajednice
kulturno-umjetničkih udruga
KZŽ.
Proračun se donosi za
fiskalnu godinu i u tom
periodu sredstva moraju biti
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termin «javne potrebe u kulturi» i po mogućnosti uključiti Kulturno vijeće
KZŽ u postupak odlučivanju u ovom području; sugerira mogućnost
participacije slobodnih umjetnika na natječaju; predlaže dvije grupe
potpora – male u iznosu od 5-20.000,00 kn i srednje od 20-50.000,00 kn,
čemu bi trebalo prilagoditi i natječajnu dokumentaciju; jednako tako
valjalo bi odvojiti samostalne i suradničke projekte prilikom same prijave.
Smatra da nema potrebe prijave slati na CD-a budući da se radi o već
zastarjelom konceptu (nova računala nemaju CD snimač), tako da je
dovoljna on-line prijava.
Valjalo bi predvidjeti mogućnost promjene proračuna projekta tijekom
njegove realizacije – uz odobrenje donatora i do kojeg postotka.

9.

10.

Stjepan Jaković
(Udruga
dragovoljaca i
veterana
Domovinskog
rata
Bedekovčina)
Nevenka
Mrzlečki
Paraganlija
(«MOJI DANI» Udruga za
prevenciju
ovisnosti, pomoć
ovisniku i
povremenom
uzimatelju opojne

Predlažu da se udruge proistekle iz Domovinskog rata izdvoje, te da se
sredstva predviđena za njihov rad dijele na pravedan način. Ukoliko se
financira projekt, da odobrena sredstva budu dostatna za njegovu
realizaciju.
Predlažu svog predstavnika u povjerenstvu, koje bi braniteljske udruge
izabrale između sebe.
Podržava aktivnosti vezane uz uspostavljanje kvalitetnih kriterija za
dodjelu potpora udrugama pri čemu bi valjalo, između ostalog, voditi
računa i o nacionalnim strategijama i o važnosti i značaju djelatnosti
pojedinih udruga, posebno ako se radi o jednoj udruzi određene djelatnosti
na području općine, grada ili županije.

isplaćena.
Kulturno vijeće KZŽ djeluje
sukladno Zakonu o
kulturnim vijećima, a udruge
se financiraju odredbama
Zakona o udrugama i drugim
zakonskim aktima.
Nije prihvatljivo. Raspon
odobrenog iznosa bio bi od 5
- 50.000,00 kn.
Prihvaća se. Odbacuje se
obveza prijave na CD-u.
Nije prihvatljivo. Očekuje se
da proračun projekta budu
realan i ostvariv.
Nije prihvatljivo. Udruge
proistekle iz Domovinskog
rata uvrštene su u područje
«unapređenje položaja
ranjivih skupina».
O tome će se voditi računa
prilikom vrednovanja
projekta sukladno
kriterijima.
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11.

12.

13.

droge i obitelji,
Đurmanec)
SVETA ANA –
udruga za pomoć
djeci s teškoćama
u razvoju i
invalidnim
osobama, Lobor
«ANGELJEKI» Udruga za
promicanje
aktivizma djece i
mladeži i
međugeneracijsko
povezivanje,
Brestovec
Orehovički

Predlažu da se udrugama koje ostvaruju financijske potpore iz drugih Nije prihvatljivo. Nije
izvora za zapošljavanje djelatnika, omogući javljanje na natječaj za sukladno s predviđenim
dodjelu osnovnih troškova za djelovanje udruge i za provođenje projekta kriterijima.
(za što se ne odobravaju sredstva na spomenutim natječajima).

«STUB-KLUB»
KLUB MLADIH,
Donja Stubica
Članak 4.
Članak 5.

Smatraju da je dosadašnji model potpora korektno i transparentno
podržavao rad udruga. Predloženi model izaziva neke nedoumice i pitanja,
poput: koja je intencija uvođenja promjena, tko je nositelj promjena i tko
je odgovorna osoba; na koji će se način vrednovati razlika u apsorpcijskim
kapacitetima udruga koje djeluju u urbanim u odnosu na one koji djeluju u
ruralnim područjima; na koji će se način vrednovati faktor ostvarivanja
socijalne kohezije u djelovanju određene udruge na nekom području; na
koji će se način spriječiti potencijalni sukob interesa određenih dionika
sustava funkcioniranja sektora civilnog društva u KZŽ; kako će se zaštiti
opstojnost i/ili provesti pozitivna diskriminacija onih udruga civilnog
društva koje su kao jedine udruge prisutne na određenom području KZŽ;
na koji će se način određivati reprezentativnost konkretnih udruga, a
slijedom toga i uključenost u donošenje odluka koja se tiču rada udruga?
Imajući u vidu dosadašnje iskustvo, predlažu da se financira i provođenje
programa udruga budući da u manjim sredinama udruge nemaju potrebne
kapacitete za izradu i provođenje projekta.
Predlažu uvođenje područja «kulture mladih» i «nove multimedije» ili
«nove medijske kulture».
Kad se govori o upravljačkim kapacitetima udruga, brojnost članstva ne
mora biti garant uspješnosti projekta; jednako tako smatraju da je
partnerstvo dobrodošlo, no, međutim, ne bi smjelo biti presudno.
Predlažu da se specificiraju investicijska ulaganja za koja se ne može
ostvariti financijska potpora – radi li se o uredskoj i informatičkoj opremi
ili pak o građevinskom materijalu za neku adaptaciju.

Predloženim izmjenama
nastoji se unaprijediti
postupak dodjele potpora
udrugama i uskladiti se s
promjenama na tom
području ulaskom u EU. O
navedenim pitanjima vodit će
se računa prilikom
vrednovanja projekta. Sukob
interesa rješava se izuzećem
člana/ice udruge iz postupka
odlučivanja.
Prihvaća se. Sukladno
odredbama članka 23.
Zakona o udrugama.
Prihvaća se. Preimenovat će
se područje u «kulturna
baština i nove medijske
kulture».
Sve navedeno vrednovat će se
po evaluacijskom obrascu.
Prilikom vrednovanja, vodit
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Članak 7.
Članak 10.

14.

Udruga hrvatskih
branitelja
liječenih od
posttraumatskog
stresnog
poremećaja KZŽ,
Oroslavje

Članak 2.
Članak 3.
Članak 6.
Članak 7.

Predlažu da osobe koje obnašaju bilo kakve javne ovlasti, ne mogu biti
angažirane u civilnom društvu, posebno ne mogu biti u vodstvu udruga ili
voditelji projekata.
Za sastav povjerenstva predlažu da umjesto dva predstavnika/ice ustanova
koje je osnivač KZŽ, bude jedan/a, te tri predstavnika/ice udruga.
Postavljaju pitanje na čiji prijedlog i kako Župan imenuje povjerenstvo.
Pozdravljaju odredbu o podnošenju izvješća o ostvarenim financijskim
potporama projektima udruga za prethodnu godinu Župana Županijskoj
skupštini; postavljaju pitanje tko čita izvješća i vrši evaluaciju, da li postoji
ocjenjivački sud koji će ocijeniti projekte.
U opisnom obrascu predlažu da se opis projekta umjesto brojem riječi
ograniči na pola stranice ili cijelu stranicu.
Predlažu da u obrascu proračuna odnos izravnih i neizravnih troškova
bude 70 / 30, tj. 70% izravnih i 30% neizravnih troškova.
Mišljenja su da bi sve troškove trebalo detaljno specificirati.
Mišljenja su da je javnu raspravu i javni poziv trebalo provesti puno ranije,
kako se ne bi kasnilo s natječajem; tijekom javne rasprave trebalo bi se
čuti o dosadašnjim iskustvima i naravno, konstruktivnim prijedlozima i
sugestijama.
Predlažu da bi prednost trebali imati projekti udruga koje su organizirane
na županijskoj razini s potrebnom organizacijom, tj. potrebnom
infrastrukturom.
Predlažu dopunu stavka 1. točkom: «unapređenje liječenja i kvalitete
življenja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji».
Sugeriraju da javni natječaj bude raspisan najkasnije do kraja mjeseca
veljače tekuće godine.
Mišljenja su da bi u povjerenstvo trebalo imenovati veći broj članova, od
čega najmanje tri iz braniteljskih udruga.
Nejasno je na čiji prijedlog župan imenuje povjerenstvo.

će se računa i o tome.
Povjerenstvo imenuje župan
sukladno odredbama Statuta
KZŽ.
Nadležna služba prati rad
udruga, kontrolira izvješća,
kao i stručno povjerenstvo.
Terminologija «broja riječi»
prihvatljivija je nakon ulaska
u EU.
Nije prihvatljivo.

Nije prihvatljivo.
Udruge proistekle iz
Domovinskog rata unutar su
područja «unapređenje
položaja ranjivih skupina».
Termin raspisivanja
natječaja ovisan je i o
dinamici punjenja
županijskog proračuna.
Župan imenuje povjerenstvo
sukladno ovlastima iz Statuta
KZŽ
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IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA ODLUKE O KRITERIJIMA ZA
DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA PROJEKTIMA UDRUGA NA PODRUČJU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Naslov dokumenta
Stvaratelj dokumenta, tijelo
koje je provelo savjetovanje
Svrha dokumenta

Radna skupina za izradu
Nacrta

Internetska stranica na kojoj
je bio objavljen javni poziv

Predstavnici zainteresirane
javnosti koji su dostavili
svoja očitovanja

Prihvaćene/ne prihvaćene
primjedbe
Troškovi provedenog
savjetovanja

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima za dodjelu financijskih
potpora projektima udruga na području Krapinsko-zagorske
županije
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Svrha Nacrta prijedloga Odluke stvoriti preduvjete za
djelotvorno financiranje projekata od interesa za opće dobro i
unapređenje razvoja civilnog društva na području Krapinskozagorske županije.
Mr. Jasna Petek – zamjenica župana, Ljiljana Malogorski –
pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine,
Nikola Gospočić – pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo,
socijalnu skrb, udruge i mlade, Ksenija Čuček – savjetnica za
razvoj civilnog društva, Tajana Broz – vijećnica Županijske
skupštine i djelatnica CESI-a, Ivana Radanović –
koordinatorica Mreže udruga Zagor
www.kzz.hr – internetska stranica Krapinsko-zagorske
županije
Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je
u razdoblju od 10. do 17. 02. 2014. godine
Mreža udruga Zagor, Zabok
Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike
Hrvatske, Podružnica Krapinsko-zagorske županije, Krapina
Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama, Krapina
Društvo invalida rada, Krapina
Damir Hubak (LOBORFEST, Lobor)
Odred izviđača «Hrvatsko zagorje», Krapina
Leonard Fulir (KUD «Kaj», Zlatar Bistrica)
Nenad Borovčak (GOKUL, Zabok)
Stjepan Jaković (Udruga dragovoljaca i veterana
Domovinskog rata Bedekovčina)
Nevenka Mrzlečki Paraganlija («MOJI DANI», Đurmanec)
«SVETA ANA», Lobor
«ANGELJEKI», Brestovec Orehovički
«STUB – KLUB», Donja Stubica
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog
stresnog poremećaja KZŽ, Oroslavje
Objedinjene su u priloženom Savjetovanju sa zainteresiranom
javnošću
Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne
financijske troškove

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 007-02/14-01/05
URBROJ: 2140/01-01-14-4
Krapina, __. ožujka 2014.
Na temelju članka 23., stavak 4. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj
88/01 i 11/02) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst)
Županijska skupština na 5. sjednici održanoj dana __. ožujka 2014. godine donijela je
ODLUKU
o kriterijima za dodjelu financijskih potpora projektima ili programima
udruga na području Krapinsko-zagorske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i postupak za dodjelu financijskih potpora
projektima ili programima udruga iz sredstava Proračuna Krapinsko-zagorske županije čija je
djelatnost od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju.
Članak 2.
Za dodjelu sredstava temeljem ove Odluke mogu se natjecati samo udruge upisane u
registar udruga za čiju djelatnost, temeljem posebnih propisa, ne postoji obveza osiguranja
sredstava u Županijskom proračunu odnosno čija se djelatnost u cjelini ne financira iz drugih
izvora.
Iznimke od stavka 1. ovog članka moguće su ukoliko se udruga pojavi u poziciji
udruge-partnerice u više-partnerskom projektu.
Članak 3.
Projekti ili programi udruga razvrstavaju se prema područjima ovisno o ciljevima koji
se projektom ili programom žele postići:
1. Unapređenje zdravlja i prevencija,
2. Zaštita okoliša i održivi razvoj,
3. Kulturna baština i nove medijske kulture,
4. Djeca i mladi,
5. Unapređenje položaja ranjivih skupina,
6. Unapređenje kvalitete života ruralnih područja.
Članak 4.
Projekti ili programi udruga za koje se traži financijska potpora vrednuju se po sljedećim
kriterijima:
1. Upravljački kapacitet prijavitelja (ljudski resursi, financije, oprema),

2. Partnerstvo prijavitelja s drugim dionicima,
3. Područje provođenja projekta ili programa i njegov utjecaj na regionalnu, državnu ili
međudržavnu razinu,
4. Sudjelovanje volontera/ki u projektu ili programu,
5. Dosadašnje iskustvo u provođenju projekata ili programa,
6. Povezanost projekta ili programa sa Županijskom razvojnom strategijom, te ostalim
razvojnim dokumentima na regionalnoj razini,
7. Održivost projekta ili programa sukladno s razvojnim planom udruge,
8. Zapošljavanje predviđenim projektom ili programom,
9. Predviđeno financiranje projekta ili programa.

1.
2.
3.
4.
5.

Članak 5.
Financijsku potporu temeljem ove Odluke ne mogu ostvariti :
Veći znanstveno-istraživački projekti ili programi,
Projekti ili programi vjerskih ciljeva i aktivnosti,
Aktivnosti u državnoj nadležnosti (osnovna zdravstvena i socijalna skrb, formalno
obrazovanje i sl.),
Projekti ili programi koji se isključivo odnose na investicijska ulaganja, izgradnju ili
adaptaciju objekata ili kupnju opreme,
Projekti ili programi prijavitelja koji su na bilo koji način povezani s političkim
stankama što bi moglo utjecati na neovisnost i održivost projekta ili programa.

Članak 6.
Financijsku potporu temeljem ove Odluke dodjeljuje Župan na temelju provedenog
javnog natječaja.
Tekst javnog natječaja za prijavu projekata ili programa utvrđuje i objavljuje Župan.
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči, web-stranicama Krapinsko-zagorske županije i
u dnevnom tisku.
Prijava se podnosi na utvrđenim obrascima koji su sastavni dio ove Odluke.
Članak 7.
Javni natječaj za prijavu projekata ili programa udruga za financijsku potporu iz
Županijskog proračuna provodi Upravni odjel nadležan za udruge.
Minimalni iznos financijske potpore pojedinom projektu ili programu iznosi 5.000,00
kuna, a maksimalni 50.000,00 kuna.
Vrednovanje projekata ili programa vrši stručno povjerenstvo od devet članova/ica
kojeg čine jedan predstavnik/ica Upravnog odjela, dva predstavnika/ice ustanova koje je
osnivač Krapinsko-zagorska županija, tri predstavnika/ice radnih tijela Županijske skupštine i
tri predstavnika/ice udruga.
Povjerenstvo utvrđuje i prijedlog visine financijske potpore.
Članove/ice Povjerenstva imenuje Župan.
Predstavnik/ica udruge u Povjerenstvu ne može odlučivati o prijavi udruge čiji je
član/ica.
Članak 8.
Nakon provedenog postupka javnog natječaja Povjerenstvo putem Upravnog odjela
nadležnog za udruge dostavlja Županu izvješće koje sadrži:
1. Popis udruga koje su podnijele prijavu,
2. Popis nepravovremenih i nepotpunih prijava,

3. Popis udruga koje sukladno članku 5. ove Odluke ne mogu ostvariti financijsku
potporu,
4. Popis udruga i projekata ili programa koje sukladno člancima 3. i 4. ove Odluke
ostvaruju financijsku potporu uz prijedlog njezine visine.
Članak 9.
Na temelju zaključka Župana o dodjeli financijskih potpora, Županija i udruga
Zaključuju ugovor o financijskoj potpori projektu ili programu udruge kojim uređuju prava i
obveze davatelja i korisnika financijske potpore, dinamiku isplate i načine izvješćivanja.
Članak 10.
Župan početkom godine Županijskoj skupštini podnosi izvješće o ostvarenim
financijskim potporama projektima ili programima udruga za prethodnu godinu temeljem ove
Odluke.
Članak 11.
Ova Odluke stupa na snagu osmi dana od dana objave u «Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije».
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o mjerilima za
ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga na području Krapinskozagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 17/02, 4/04 i
30/09).

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.
Dostaviti:
1. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade,
2. „Službeni glasnik KZŽ“, za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.
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NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA
PROJEKTIMA ILI PROGRAMIMA UDRUGA
(2014.)
OSNOVNI PODACI O UDRUZI
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.

NAZIV UDRUGE
AKRONIM UDRUGE
ADRESA
SJEDIŠTE I POŠTANSKI
BROJ
OSOBA OVLAŠTENA
ZA ZASTUPANJE I
FUNKCIJA (IME I
PREZIME)
TELEFON
TELEFAKS
E‐POŠTA
INTERNETSKA
STRANICA
DRUŠTVENE MREŽE
(ADRESE FACEBOOK,
TWITTER I DR.)
DATUM I GODINA
UPISA UDRUGE U
REGISTAR
REGISTRIRANA KOD
OIB (osobni
identifikacijski broj)
RNO (broj u Registru
neprofitnih
organizacija)
IBAN, ŽIRO RAČUN I
NAZIV BANKE
SVRHA I PODRUČJE
DJELOVANJA UDRUGE
(iz Statuta)

DJELATNOSTI UDRUGE
1.
2.
3.

UKUPAN BROJ
ČLANOVA/ICA
OD TOGA
BROJ VOLONTERA/KI
U 2013. GODINI

Fizičkih osoba

Pravnih osoba
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4.

PRIJAVLJUJETE LI
DA (Označi s X)
VOLONTERE/KE
MINISTARSTVU SOC.
POLITIKE I MLADIH‐
ZA EVIDENCIJU O
VOLONTIRANJU ZA
PODRUČJE HR
5.
Broj zaposlenih na
Na određeno
dan prijave projekta
(upišite broj)
6.
Udruga je u sustavu
DA
PDV‐a (označite s X)
7.
Legalni status
organizacije
(neprofitna,
nevladina, vladina,
međunarodna i sl.)
8. Podaci o prostoru u kojem udruga djeluje
A
Prostor
grada/županije
(upisati veličinu u m2 i
iznos mjesečnog
najma)
B
Iznajmljeni prostor
(upisati veličinu u m2 i
iznos mjesečnog
najma)
C
Vlastiti prostor
(upisati veličinu u m2)

NE (Označi s X)

Na
neodređeno
NE

SURADNJA I PARTNERSTVO
9.

10.

11.

Broj partnerstva u
koje je udruga
službeno uključena
(potpisan
ugovor/sporazum)
Broj suradnika na
projektima ili
programima
Članstvo u drugoj
organizaciji (domaćoj
i/ili međunarodnoj)
kojoj/ima

FINANCIRANJE
1.

Ukupno ostvareni
prihod udruge u 2013.
godini
Od toga ostvareno iz
A
državnoga proračuna
B
proračuna jedinica
2

C

D
E
F
G

lokalne i područne
(regionalne)
samouprave
vlastitih prihoda
ostvarenih
obavljanjem
dopuštenih
djelatnosti
prihoda od članarine
donacija poslovnog
sektora u RH
donacija
građana/građanki RH
donacija
međunarodnih
donatora/EU fondova

OPIS PROJEKTA ILI PROGRAMA
Osnovni podaci
1.

Naziv projekta ili
programa

2.

Sažetak projekta ili
programa (do 40
riječi)

3.

Detaljan opis projekta
ili programa (najviše
do 2 stranice
projekta)

4.

Početak i završetak
projekta ili programa
(upisati datume)

5.

Područje provedbe
projekta ili programa
(naziv Županije,
gradova i općina)

6.

Ukupan iznos za
provedbu projekta ili
programa

7.

Iznos koji se traži od
3

Krapinsko‐zagorske
županije
8.

Naziv i iznos drugih
donatora koji će
financirati projekt ili
program i/ili
samofinanciranje i/ili
vlastita sredstva

9.

Voditelj/ica projekta
ili programa (ime i
prezime, priložiti i
životopis na
propisanom obrascu)

10.

Naziv partnerskih
organizacija i ime i
prezime odgovornih
osoba u partnerskim
organizacijama

11.

Broj volontera/ki koji
će sudjelovati u
provedbi projekta ili
programa

12.

Stručni suradnici
(ukoliko će sudjelovati
u provođenju
projekta ili programa)

13. KRATKO OPIŠITE SPOSOBNOSTI UDRUGE ZA PROVEDBU OVOG PROJEKTA ILI PROGRAMA
(iskustvo na sličnim projektima, aktivnostima, poznavanju partnera i sl.)‐ najviše do 300 riječi

14. NA KOJI NAČIN VAŠ PROJEKT ILI PROGRAM NADOPUNJUJE
LOKALNE/REGIONALNU/NACIONALNU/EUROPSKE STRATEGIJE I KOJE?‐ opisati u najviše 300 riječi

15. KAKO STE UTVRDILI PROBLEME U ZAJEDNICI, A KOJE POTREBE ZA PROVOĐENJEM PROJEKTA ILI
PROGRAMA? ‐ opisati u najviše 300 riječi
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16. OPĆI CILJ/EVI PROJEKTA ILI PROGRAMA

17. SPECIFIČNI CILJ/EVI PROJEKTA ILI PROGRAMA

18. OPIŠITE REZULTATE KOJI ĆE NASTATI PROVEDBOM PROJEKTA ILI PROGRAMA (rezultati su
mjerljivi)

19. OPIŠITE IZRAVNE KORISNIKE (opisati korisničku skupinu, dob, spol i broj)

20. OPIŠITE NEIZRAVNE KORISNIKE (opisati korisničku skupinu, dob, spol i broj)

21. Opišite aktivnosti projekta ili programa, tko su odgovorne osobe određenih aktivnosti,
vremensko razdoblje i očekivane rezultate. (Dodati redova koliko je potrebno)
Aktivnost

Odgovorna osoba

Razdoblje
provedbe

Očekivani
rezultati

1.
2.
3.
4.
5.
22. NA KOJI NAČIN PROJEKT ILI PROGRAM UTJEČE NA RAZVOJ LOKALNE/REGIONALNE ZAJEDNICE?‐
opisati u najviše 300 riječi

5

23. OPIŠITE VIDLJIVOST PROJEKTA ILI PROGRAMA I DONATORA (kako i na koji način će projekt ili
program biti prepoznat u zajednici, komunikacija s medijima i druga promocija)‐ opisati u najviše
300 riječi

24. Na koji način ćete izvršiti evaluaciju projekta ili programa i na koji način ćete vršiti monitoring
projekta ili programa)‐ opisati u najviše 300 riječi

25. Na koji način će ovaj projekt ili program pomoći Vašoj organizaciji u daljnjem razvoju, te opišite
održivost projekta ili programa ‐ opisati u najviše 300 riječi

26. Opišite kako projekt ili program doprinosi promicanju ravnopravnosti spolova te posebne
dodatne elemente vrijednosti projekta ili programa ‐ opisati u najviše 300 riječi

27. Provjerite jeste li projektnom ili programskom prijedlogu priložili (označite s X)
Obrazac za prijavu projekta ili programa
(izvornik)
Obrazac proračuna projekta ili programa
(izvornik)
Izvadak iz Registra udruga RH (ili njegova
preslika) ne stariji od tri mjeseca do dana
raspisivanja natječaja (prema Pravilniku o
obrascima i načinu vođenja registra udruga RH i
registra stranih udruga u RH) (1 primjerak)
Životopis voditeljice/a projekta ili programa ne
stariji od 6 mjeseci s datumom i potpisom
voditeljice/voditelja projekta ili programa na
obrascu životopisa Europas (izvornik)
Popis dostavljene dokumentacije s potpisom
ovlaštene osobe i pečatom udruge (izvornik)
Potpisan i ovjeren pečatom obrazac za prijavu

6

projekta ili programa
Potpisan i ovjeren pečatom obrazac za proračun
projekta ili programa
Datum i mjesto _____________________________
Ime i prezime odgovorne osobe za zastupanje ______________________
Potpis odgovorne osobe za zastupanje _______________________
Ime i prezime voditelja/ice projekta _______________________________
Potpis voditelja/ice projekta ________________________________________

M. P.
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Naziv udruge:
Naziv projekta ili programa:

OBRAZAC PRORAČUNA PROJEKTA ILI PROGRAMA
(popuniti isključivo računalom)

Vrsta troška

Iznos

A) IZRAVNI TROŠKOVI
(specificirati troškove koji su izravno
povezani s provedbom projekta ili programa)
1. Troškovi provedbe projekta ili programa
(specificirati troškove projekta ili programa,
npr. troškovi organizacije, najma, pripreme i
tiska materijala i sl.)
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
Ukupno:
2.Troškovi komunikacije
(specificirati)
2.1.
2.2.
2.3
2.4.
2.5.
Ukupno:

UKUPAN IZNOS
(kn)

IZNOS KOJI SE TRAŽI
OD KZŽ
(kn)

UKUPAN IZNOS
(kn)

IZNOS KOJI SE TRAŽI
OD KZŽ
(kn)

3. Troškovi opreme
(specificirati vrstu opreme)

UKUPAN IZNOS
(kn)

IZNOS KOJI SE TRAŽI
OD KZŽ
(kn)

UKUPAN IZNOS
(kn)

IZNOS KOJI SE TRAŽI
OD KZŽ
(kn)

UKUPAN IZNOS
(kn)

IZNOS KOJI SE TRAŽI
OD KZŽ
(kn)

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Ukupno:
4. Naknade i putni troškovi
(specificirati troškove naknada, prijevoza,
dnevnica, smještaja i sl.)
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Ukupno:
B) NEIZRAVNI TROŠKOVI
(specificirati troškove koji su neizravno
povezani s provedbom projekta ili programa)
1.Troškovi obavljanja redovne djelatnosti
(komunalni troškovi, najam, knjigovodstveni
servis i sl.)
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Ukupno:
Ukupno: Izravni troškovi (kn)
Ukupno: Neizravni troškovi (kn)
Sveukupno: (A+B)

_______________________________
(ime i prezime voditelja/ice projekta
ili programa)

_______________________________
(potpis)

U ________________, ________ 2014.

___________________________
(ime i prezime osobe ovlaštene za
zastupanje)

M. P.

____________________________
(potpis)

