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Mihovljan, 27. listopada 2017.
Na temelju članka 21. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje
provode udruge na području Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/15) i
članka 59. Statuta Općine Mihovljan („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 05/13), općinski
načelnik Općine Mihovljan dana 27. listopada 2017. godine raspisao je
Javni poziv
za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području
Općine Mihovljan u 2017. godini
(1) Općina Mihovljan poziva udruge sa sjedištem na području Općine Mihovljan kao i udruge koje svoje
programe realiziraju na području Općine Mihovljan ili imaju korisnike s područja Općine Mihovljan, da se
prijave za dodjelu financijske potpore u skladu s ovim Javnim pozivom za financiranje programa i projekata
od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Mihovljan u 2017. godini (dalje u tekstu:
Poziv).
(2) Sukladno ovom Pozivu udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose razvoju Općine
Mihovljan za sljedeće kategorije:
 Javne potrebe u sportu vezanim uz sve vidove sporta (nogometa, rukometa, odbojka, streljaštva,
borilačkih vještina, gimnastika, šah i dr.
(3) Ukupno planirana vrijednost ovog Poziva je 12.000,00 kuna. Od toga za:


Javne potpore u sportu 12.000,00 kuna

(4) Očekivani broj financijskih potpora koje će biti odobrene korisnicima za provedbu programa i projekta u
okviru ovog Poziva je slijedeći:


Javne potpore u sportu 1 potpora

(5) Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata je 30 dana od dana objave, odnosno zaključno do
27. studenog 2017. godine.
(6) Udruga može prijaviti i ugovoriti samo 1(jedan) program ili 1 (jedan) projekt u okviru ovog Poziva.

(7) Prijavu programa/projekta na Poziv može podnijeti samo udruga koja je upisana u Registar udruga, koja
je upisana u Registar neprofitnih organizacija, koja je uskladila statut s odredbama Zakona o udrugama,
koja je uredno ispunjavala obveze temeljem financiranja iz proračuna Općine Mihovljan, ispunjava obveze
plaćanja doprinosa te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu općine, udruga u kojoj kod
osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta nema zapreke glede kažnjavanja i kod koje
nema zapreke glede kažnjavanja udruge.
(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s
Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Općine Mihovljan (www.mihovljan.hr).
Dokumentaciju za Poziv treba poslati u papirnatom pisanom obliku (preporučenom poštom, putem
dostavljača ili osobno – predaja na urudžbeni zapisnik) na sljedeću adresu:
OPĆINA MIHOVLJAN
Mihovljan 48
49252 MIHOVLJAN
Uz napomenu: “Javni poziv za financiranje programa i projekata u 2017. godini.”
Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne
dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o financiranju projekata ili programa koji su dobili financijska
sredstva , podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom i sama provedba Poziva detaljno su opisani
u Uputama za prijavitelje.
Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljne te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane
uvjete Javnog poziva.
(9) Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na
adresu e-pošte: opcina-mihovljan@kr.t-com.hr.
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