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UDRUGAMA
- s v i m a -

PREDMET: Dodjela financijskih potpora programima i
projektima udruga u 2013. godini,
- dostava izvješća, traži se

Temeljem Odluke o mjerilima za ostvarivanje financijske potpore programima i
projektima udruga na području Krapinsko-zagorske županije, koju je Županijska skupština
donijela na svojoj 14. sjednici, održanoj 9. prosinca 2002. godine («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», br. 17/02, 4/04 i 30/09), raspisan je javni natječaj za dodjelu
financijskih potpora programima i projektima udruga na području Krapinsko-zagorske
županije za 2013. godinu.
Nakon provedenog natječajnog postupka i procjene stručnih povjerenstava te
prihvaćanja Prijedloga dodjele financijskih potpora programima i projektima udruga na
području Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu Zaključcima o. d. župana – zamjenice
župana od 18. i 19. ožujka 2013. godine, pristupilo se potpisivanju ugovora od strane udruga,
kojima je, javnim natječajem, dodijeljena financijska potpora, a davatelj financijskih potpora,
tj. Županija, mogla je pristupiti isplati odobrenih sredstava.
Kako su obostrano potpisanim ugovorima, regulirana stanovita prava i obveze
davatelja i korisnika sredstava, želimo Vam kao korisniku, skrenuti pozornost na članak
Ugovora kojim se obvezujete dostaviti izvješće o izvršenju programa/projekta sa
specifikacijom troškova, odnosno dokaze o izvršenoj nabavi – preslike računa (članak V.
Ugovora).
U privitku dopisa, šaljemo Vam obrasce za izradu opisnog dijela izvješća, kojem,
sukladno spomenutom članku 5. Ugovora, priložite kopije izdanih računa (u visini odobrenih
sredstava). Traženo izvješće možete poslati i e-mailom putem obrasca koji se nalazi na
službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije www.kzz.hr. U tom slučaju, skenirane
račune pošaljite u prilogu. Ukoliko ste izvješće već dostavili, vratite nam priloženi
popunjeni obrazac.
Izvršenje ovih obveza nužno je zbog opravdanja namjenskog utroška
dodijeljenih sredstava u 2013. godini, a istovremeno ono stvara pretpostavku za prijavu Vaše
udruge na natječaj za dodjelu financijskih potpora programima i projektima udruga na

području Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini, te istovjetnom tretmanu s pristiglim
prijavama onih udruga, koje će, pravovremeno, izvršiti svoje ugovorne obveze.
Skrećemo Vam pozornost na dostavu izvješća do kraja siječnja 2014., kako bi
mogle započeti pripreme za raspisivanje javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora
udrugama u 2014. godini.

S poštovanjem.
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Savjetnica
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ŽUPAN
Željko Kolar

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA
PROGRAMIMA I PROJEKTIMA UDRUGA ZA 2013. GODINU
OBRAZAC ZA OPIS PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA
s odobrenom financijskom potporom u 2013. godini
Upute:
Popunjeni obrazac možete slati:
a) mailom – radi potpisa i pečata dokument je potrebno skenirati i zajedno sa skeniranim
računima poslati na adresu udruge@kzz.hr
b) poštom – zajedno sa kopijama računa poslati na adresu: Magistratska 1, 49000
Krapina, s naznakom: «Izvješće za 2013. godinu».

Naziv udruge:
Adresa:
Telefon/mobitel:
Telefaks:
Adresa E-pošte:
Naziv
programa/projekta:
Područje prijave
programa/projekta:
Predsjednik/ca udruge:
Voditelj/ica
programa/projekta:
Datum početka
programa/projekta:
Datum završetka
programa/projekta:
OPIS PROVEDBE PROGRAMA/PROJEKTA
Kratki opis ciljeva programa/projekta.

U kojoj je mjeri realiziran program/projekt?

Opis postignutih rezultata (navedite promjene koje su nastale u zajednici provedbom
programa/projekta).

Broj izvoditelja/ica programa/projekta.

Broj građana/ki koji su sudjelovali u programu /projektu.

Broj korisnika/ca obuhvaćenih programom/projektom.

Način izvješćivanja i uključivanja građana/ki u program/projekt.

Jeste li osigurali i druge izvore sredstava za provedbu programa/projekta, osim
odobrenih vam sredstava iz proračuna Krapinsko-zagorske županije? (označite s X)
DA

NE

Ako «DA», navedite te izvore i iznose.

Kratki opis problema koji su se javili tijekom provedbe programa/projekta.

Potpis voditelja/ice
programa/projekta:
__________________
Mjesto i datum:
___________________________

M. P.

Potpis osobe ovlaštene
za zastupanje:
______________________

