
Na temelju članka 11. 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 42. stavka 4. Statuta Grada Đurđevca ("Službene novine Grada Đurđevca", 

broj 3/09., 1/13. i 5/14. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Đurđevca, 31. srpnja 2017. 

godine, objavljuje 

 

Javni natječaj 

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro  

koje provode udruge na području Grada Đurđevca 

u 2017. godini 

 

 (1) Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene 

na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivede, 

zaštite životinja, okoliša i prirode, da se prijave na financijsku podršku programima / 

projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za 

opće dobro.   

(2) Udruge sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti program/projekt za ostvarivanje 

sljedećih ciljeva: 

 osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provođenje 

projekata/programa koji doprinose kvaliteti života stanovnika Grada Đurđevca; 

 potpora inovativnim programima/projektima koji aktivno doprinose rješavanju 

problema u lokalnoj zajednici; 

 očuvanje tradicije i običaja kroz aktivnosti koje prezentiraju stare zanate, narodnu 

nošnju i narodnu glazbu, kulturnu i gastronomsku baštinu, oživljavanje značajnih 

povijesnih dijelova grada te aktivnosti kojima se čuva kulturna baština i razvija svijest 

o kulturno-etnografskom blagu ovoga kraja; 

 osnaživanje kulturno-umjetničkog amaterizma kroz glazbenu, likovnu, književnu, 

plesnu, dramsku i ostale vrste umjetnosti kojim aktivnostima se potiče uključivanje 

većeg broja stanovništva u obogaćivanje kulturne ponude Grada, pogotovo uz 

obilježavanje prigodnih datuma; 

 poticanje razvoja i podizanja kulturne ponude Grada prezentacijom različitih vrsta 

kulturno-umjetničkog stvaralaštva, posebno usmjerenih prema mladima.  

 poticanje znanstveno-istraživačkog rada kroz izvaninstitucionalno djelovanje udruga 

prigodnim predstavljanjima, biltenima i skupovima te poticanje zanimanja za 

specifična područja znanosti.  

 promicanje vrijednosti Domovinskog rata; 

 zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;  

 zaštita i promicanje prava starijih i nemoćnih osoba; 

 jednakost i ravnopravnost te mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije; 

 zaštita, briga i izobrazba djece i mladih te njihovo aktivno sudjelovanje u društvu; 

 prevencija i borba protiv svih oblika ovisnosti; 

 razvoj demokratske političke kulture; 

 zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina; 

 promicanje i razvoj volonterstva, socijalnih usluga i humanitarne djelatnosti; 

 razvoj te promicanja znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja; 

 povećanje turističke ponude; 

 promicanje zdravog načina života; 

 zaštita životinja, okoliša i prirode. 
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(3) Udruge mogu prijaviti program/projekt od interesa za opće dobro iz područja kulture, 

socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivede, zaštite životinja, okoliša i 

prirode, koje provode udruge za sljedeće aktivnosti: 
 

 unapređenja kulturne ponude Grada, posebno uz obilježavanje značajnih datuma; 

 usmjerene na očuvanje tradicije i običaja; 

 unapređenja obrazovanja i cjeloživotnog učenja vezano uz kulturno-umjetnički 

amaterizam; 

 usmjerene na razvoj znanosti, obrazovanja i cjeloživotnog učenja; 

 usmjerene na razvoj tolerancije, demokracije, promicanje temeljnih ljudskih prava, 

prava nacionalnih manjina; 

 usmjerene na proširivanje međugradske, međužupanijske i međudržavne suradnje; 

 unapređenja i očuvanja zdravlja i prevencija bolesti; 

 socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života osoba s 

invaliditetom i drugih ranjivih skupina u društvu; 

 socijalnog i humanitarnog karaktera za unapređenje kvalitete života hrvatskih vojnih 

invalida Domovinskog rata; 

 psihosocijalnog, zdravstvenog te humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog 

rata, stradalnike Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; 

 očuvanja tekovina i zaštite vrijednosti Domovinskog rata; aktivnosti prevencije i 

suzbijanja bolesti ovisnosti; 

 psihosocijalne pomoći; 

 prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži; 

 unapređenja kvalitete života djece i mladih; 

 usmjerene na poticanje volonterizma kod djece i mladih; 

 provođenja pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji; 

 usmjerene na promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, brige i skrbi o socijalnim 

potrebama te poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba; 

 usmjerene na povećanje turističke ponude; 

 usmjerene na unapređenje zaštite životinja, okoliša i prirode. 

 
 

(4) Ukupno planirana vrijednost Javnog natječaja je 250.000,00 kuna. 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom 

programu/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 

25.000,00 kuna. 

(5) Rok za podnošenje prijedloga projekata/programa je 30 dana, a završava 30. kolovoza 

2017. godine. 

(6) Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više 

područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31.12.2017. godine. 

 Prijavitelj može biti i partner drugim udrugama. 

Prije potpisa ugovora potrebno je priložiti dokaze da se protiv odgovorne osobe u udruzi i 

voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak te da udruga ima podmirene sve 

doprinose i plaćen porez. 

(7) Kako se može ostvariti prednost u financiranju programa/projekta i tko nema pravo prijave 

na Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za 
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financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području 

Grada Đurđevca u 2017. godini. 

(8) Prijedlozi programa/projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su 

zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Đurđevca, 

www.djurdjevac.hr.  

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u tiskanom (jedan izvornik) i elektroničkom obliku 

(na CD-u). Izvornik prijave se šalje preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno 

(predaja u prijemnom uredu). Prijava u tiskanom obliku sadržava obvezne obrasce 

vlastoručno potpisane od strane voditelja projekta/programa i osobe ovlaštene za zastupanje, i 

ovjerene službenim pečatom organizacije. Prijava u elektroničkom obliku (na CD-u) 

sadržajno mora biti identična onoj u tiskanom obliku.  

Prijave se šalju na sljedeću adresu: 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava 

dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, 

podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom detaljno su opisani u Uputama za 

prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro 

koje provode udruge na području Grada Đurđevca u 2017. godini.  

Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti 

zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja. 

(9) Sva pitanja vezana uz natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem 

upita na sljedeću adresu: grad@djurdjevac.hr, i to najkasnije 15 dana prije isteka natječaja 

sukladno Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od 

interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Đurđevca u 2017. godini.  

 

KLASA: 007-01/17-01/04 

URBROJ: 2137/03-01-01/03-17-2 

 

U Đurđevcu 31. srpnja 2017. 

 

 
 

GRAD ĐURĐEVAC 

Grad Đurđevac 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode 

udruge na području Grada Đurđevca u 2017. godini 

Stjepana Radića 1 

48350 Đurđevac 

- Ne otvarati do sjednice Povjerenstva za administrativnu provjeru prijava na natječaj - 

 

http://www.djurdjevac.hr/
mailto:grad@djurdjevac.

